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ھ ھ ے ): -سبحانو كتعالى  - اهلل یقكؿ  بالمعركؼ كردان  ،كالعرفاف بالفضؿ إقراران  ( ےھ ھ 
البحث،  ىذا إتماـ لي كیسر أكرمني أف ،المناف الحناف اهلل أحمد ،نكراف كال نقصاف غیر مف أىمو إلى

 كريم حمدي الدىشانعبد ال: الدكتور وأستاذي شيخي إلى بالشكر كأخیران، كأتقدـ أكالن  كحده لو فالشكر
 لقراءة ،الثمیف كقتو مف أعطاني كقد ،الرسالة ىذه عمى اإلشراؼ بقبكؿ عمي   كتفضؿ تكـر الذم

 یخرج حتى ،المتاعب كیسرلي ،المصاعب لي كذل ؿ ،عمي   كصبر ،النافعة التكجیيات ٕكاسداء ،الرسالة
 ،كعممو عممو في یبارؾ كأف ،البریة بو كینفع ،العطیة لو یجزؿ أف أسأؿ فاهلل ،الكجو ىذا عمى البحث

 كالمسممیف. ذخران لئلسبلـ یجعمو كأف

 مناقشة كقببل تفضبل المذیف المناقشة، لجنة عضكم الكریمیف ألستاذم   كالتقدیر بالشكر كأتكجو كما
 :كتقصیر زلؿ مف فیو ما كتصكیب الغزیر، بعمميما إلثرائو البحث، ىذا

 .-اهلل حفظو -یكسؼ الجمؿ الرحمف عبد : الدكتور فضيمة
 -.اهلل حفظو- عنبر ىاشـ محمكد: ورالدكت وفضيمة    

 كؿ داء. مف كحفظيما العطاء، ليما كأجزؿ عناء، كؿ عنيما كأبعد الجزاء، خیر عني اهلل فجزاىما
الكریـ الدكتكر: زكریا الزمیمي كالذم كاف لو الفضؿ في  مألستاذ كالتقدیر بالشكر كأتكجو كما

 سائبلن اهلل العظیـ أف یكتب لو الخیر. ،ختیارم ليذا المكضكعا

منيـ:  كأخص بالذكر ،الدیف أصكؿ كمیة الكراـ في أساتذتي جمیع إلى كالعرفاف بالشكر كأتكجو
زكر  كالدكتكر محمد أبك ،كلید العامكدم كالدكتكر ،قاسـ ریاض كالدكتكر ،یاسیف نسیـ الدكتكر

 .كالدكتكر عصاـ زىد ،سبلـ المكحعبد الكالدكتكر 

 إلى الجامعة ،كید كؿ مف یحفظو أف اهلل أسأؿ الذم الصرح ليذا كالعرفاف بالشكر كأتكجو كما
 المرحمة. ىذه إلى كصمت حتى العممي المناخ لي ىیأت التيالغراء  اإلسبلمیة

 في المكتبة العاممیف اإلخكة بالذكر كأخص المكتبات عمادة إلى كالعرفاف بالشكر أتقدـ أف أنسى كال
 خیر عنا فجزاىـ اهلل ،العمـ لطبلب كتسيیبلت مساعدة مف یقدمكنو ما عمى التخریج كقاعة المركزیة
 الجزاء.

 .عمى ما تقدمو مف جيد في خدمة طبلب العمـ ،كما أتقدـ بالشكر العمیؽ إلى عمادة الدراسات العمیا

خدمة دیف اهلل  فيجنكدىا  مف كاحدان  فكنت احتضنتني التي دار القرآف الكریـ كالسنة إلىمكصكؿ  الشكرك 
 ، رئیس دار القرآف الكریـ كالسنة.رحمف یكسؼ الجمؿعبد الكأخص بالذكر سماحة الشیخ الدكتكر 
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كأخص بالذكر مدیر فرع غرب غزة األستاذ:  كالسنة، ككذلؾ أخص بالذكر مدیرم فركع دار القرآف الكریـ
 أكـر عبد القادر منصكر، الذم قاـ مشككران بتدقیؽ الرسالة لغكیان، فجزاه اهلل عني خیر الجزاء.

 ،خالد محمد أبك كمیؿ األستاذ:مدیر قسـ التحفیظ  األخ الفاضؿ كما كأتقدـ بالشكر الجزیؿ إلى 
 كالذم كاف لي سندان أثناء إعداد الرسالة.

ىذه الرسالة  إنياء مف أتمكف حتى معركفان  لي كقدـ یدالعكف لي مد مف لكؿ بالشكر كأتكجو كما
 كأخص بالذكر:

 یفخر ككاف ،العمـ الشرعي تعمـ عمى كحثني ،العمـ حب قمبي في الحبیب الذم غرس كالدم -
 المباركة. الجامعة ىذه إلى بانتمائي

دراستي لبللتحاؽ  إكماؿ عمى شجعني مف أكؿ كانت التي الغالیة أمي الحبیبة كالدتي -
 .ببرنامج الماجستیر ككانت تمدني دكمان بالدعاء كالعطاء

 تعینني بجانبي كسيرت ،أغمى أكقاتيا لي قدمت التي أـ مالؾ الغالیة زكجتي كأشكر كما -
 خیر. كؿ عني فجزاىا اهلل ،البحث إعداد طكاؿ عمي   كصبرت ،كتشجعني

الذیف كانكا دكمان عكنان  (رحمفعبد ال –أحمد  –محمد  -نافذ)إخكاني األحباب  كأشكر كما -
 .لي فجزاىـ اهلل خیر الجزاء

 ،كصفیة ،كأـ یزید ،كأـ أحمد ،كأـ محمد ،زكریا أـ"العزیزات عمى قمبي أخكاتي كأشكر كما -
 فجزاىف اهلل عني خیر الجزاء. ،كتقدیـ المساعدة ،بالدعاء عمي   مابخمف المكاتي "كدالؿ

 دعائيـ عمىف" مسجد األبرار كأىؿ الحي "حي الزیتك  أسرة في إلخكاني بالشكر كأتقدـ كما -
 لي. كتشجیعيـ

في  كفي الختاـ أتقدـ بالشكر الجزیؿ كالعظیـ لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث كلك بدعكة
 كٕاف أحسنت فمف اهلل كٕاف أسأت أك أخطأت فمف نفسي كمف الشیطاف. ،ظير الغیب

 وصمى اهلل عمى حبيبنا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعينوالحمد هلل رب العالمين 
والتابعين ليم بإحسان إلى يوم الدين.. 
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 ..نـدي العزيزيـي والـاس بصحبتـق النـإلى أح

 ..ةــي األحبـائـوأبنة ــي الغاليـى زوجتـإل

 إلى عائمتي الكريمة وجامعتي الغراء

 ..إلى أعالم اليدى ومصابيح الدجى من العمماء الربانيين والدعاة الصادقين

 ..إلى شيوخي وأساتذتي من كان منيم حًيا ومن كان تحت الثرى

 ...إلى كل من تعممت منو ولو حرًفا

 ...الصابرةإلى أرواح الشيداء الطاىرة وأجساد األسرى 

 ...إلى جميع المسممين والمسممات في كل زمان ومكان

 ...أىدي ىذا البحث المتواضع

 التوفيق والقبول والسداد -سبحانو وتعالى  -راجًيا من اهلل 

 

 

 
 ثــالباح
عبد خاصد محمود محم
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 :تقديم
 سػػیدنا ،لمعػػالمیف رحمػة المبعػػكث عمػى كالسػػبلـ كالصػبلة ،الػػرحیـ الػرحمف ،العػػالمیف رب الحمػدهلل

 .كبعد ،أجمعیف كصحبو آلو كعمى ،كسمـ عمیو المو صمى محمد

 كأف ،-عػز كجػؿ  - اهلل كتػاب فػي یبحػث أف إلػى نفسػو تتػكؽ مػؤمف كػؿ أف فیو شؾ ال مما إنو
 .صفحات القرآف الكریـىدایاتو كمضامینو ككنكزه المنتشرة في  یكتشؼ

كىػي كفیمػػة بتحقیػػؽ السػعادة لئلنسػػاف فػػي الػػدنیا  ،حیػث إف كػػؿ مكضػػكعات القػرآف بالغػػة األىمیػػة
ػػا ،كاآلخػػرة  ،المسػػػتقیـ لطریػػؽإلػػى ا كلیرشػػػده لئلنسػػاف كذلػػؾ أف القػػرآف إنمػػػا جػػاء لیكػػكف دسػػػتكرنا كمنياجن

 :مكضكع المكاضیع ىذه بیف كمف ،حیاتو بو في یيتدل حتى

 : دراسة موضوعية.ِفْي الق ْرآِن الَكِرْيم اىَ ر  ائِ ظَ نَ وَ  السَِّكيَنة  

نطقت اك  ،كسكنت إلیيا الجكارح كخشعت كاكتسبت الكقار ،فالسكینة إذا نزلت عمى القمب اطمأف  بيا
یصدع بالحؽ في  یكـ قاـ -صمى اهلل عمیو كسمـ -النبي  كىي حاؿ ،المساف بالصكاب كالحكمة

كىي عبلمة الیقیف . مف األذل فنالو ما نالو ،دعكة التكحید لمف راف عمى قمكبيـ الشرؾالخمؽ كیبمٍّغ 
ثكب الكقار في المكاطف التي  كتمبس صاحبيا ،تثمر الخشكع كتجمب الطمأنینة ،كالثقة برب العالمیف

بكر الصدیؽ "نظرت إلى  يكقكؿ أب انظر یكـ اليجرة ،(1)"تنخمع فیيا القمكب كتطیش فیيا العقكؿ
یا رسكؿ اهلل لك أف أحدىـ نظر إلى قدمیو : أقداـ المشركیف عمى رؤكسنا كنحف في الغار فقمت

(2)"یا أبا بكر ما ظنؾ باثنیف اهلل ثالثيما": بصرنا فقاؿأل

 

 ۓ ے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ :-سبحانو كتعالى  -قاؿ 

﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻

              

 (َْ التكبة:) چ ڭ 

ٍنع اٍلم و " مىى قىٍمب اٍلن ًبي  -سبحانو كتعالى  -فىالس ًكینىة شىٍيء ًمف لىطىاًئؼ صي لىت عى صمى اهلل  -نىزى
قيميٍكب اٍلميٍؤًمًنٍیف -عمیو كسٌمـ  ٍكحا ،كى عىت قيك ة كىري مى ًزًیف ،جى تيٌسمٍّي ًبيىا اٍلحى  . (3)"فىسىكىف ًبيىا اٍلخاًئؼ كى

                                                             

 (َْٗ/ُبصائر ذكل التمییز فى لطائؼ الكتاب العزیز/ الفیركز آبادم ) ُ()
ـ في صحیحو )باب مف فضائؿ أبي بكر الصدیؽ  ِ()  (  ُّٗٔح َُٖ/ٕأخرجو مسم
 ( َْٗ/ُ) لمفیركز آبادم /( بصائر ذكم التمییز في لطائؼ الكتاب العزیزّ)
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 المكلى أسأؿ كٕانني ،المفيكـ كاألنكاع كالنظائر كالفكائد حیث مف الدراسة ىذه جاءت ىنا كمف
 ،القیامة یكـ حسناتنا في میزاف یجعميا كأف ،كالتكفیؽ كالسداد اإلخبلص لنا یكتب أف -عز كجؿ  -

 .الرحیـ الرحمفىك  إنو

 :أسباب اختيار ىذا الموضوع
چ ) :-سبحانو كتعالى  -قد دعانا أف نتدبر كتابو كآیاتو قاؿ  -سبحانو كتعالى  -ف اهلل إ .ُ

 (ِٖ :النساء)  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇچ چ
تكشؼ لنا عف ببلغة كأسمكب القرآف العظیـ في دراسة ىذه اآلیات دراسة مكضكعیة  .ِ

 .استعمالو ليذه األلفاظ كمدلكالتيا كاستخداـ كؿ لفظة في مكانيا المناسب
القرآف دراسة مكضكعیة في أسمكب جدید بطریقة عرضي  مكضكعاتفتح اآلفاؽ لدراسة  .ّ

 .لممكضكع مف خبلؿ تناكؿ الكجكه كالنظائر لمفظة السكینة
 .استطاعتي قدر جدید ثكب في كٕاعجاز ببلغة مف القرآنیة اآلیات مافي إظيار .ْ

 

 :البحث أىداف
 .الكقكؼ عمى معاني السكینة كنظائرىا كمعرفة كجكىيا

 .الكریـ القرآف بالسكینة في المتعمقة لآلیات مكضكعي تفسیرم بحث إخراج .ُ
 .بالرسؿ كالمؤمنیف بإنزاؿ السكینة عمى قمكبيـ الكریـ القرآف عنایة إبراز .ِ

 :السابقة الدراسات
 كتاب الباحث یدم بیف یقع لـ القرآنیة الدراسات كالتنقیب في كالتحرم كالتدقیؽ البحث بعد

مع مركز الممؾ فیصؿ  تمف ذلؾ بعد أف تكاصم تالسكینة كتأكد مصطمح أفردت أكدراسة قرآنیة
 .بأنو لـ یكتب أحده حكؿ ىذا المكضكعأقر لمدراسات كالبحكث اإلسبلمیة كالذم 

 :منيج البحث
 .المكضكعي التفسیر منيجیة حسب ،االستقرائي المنيج باعتماد وبحث خبلؿ الباحث قاـ
 
 
 
 



  3 

 :طريقة البحث
 .جمع اآلیات ككتابتيا بالرسـ العثماني .ُ
كتقسیميا إلى فصكؿ  ،الرجكع إلى اآلیات القرانیة التي كردت فیيا لفظة السكینة كنظائرىا .ِ

 .كمباحث
 .عزك اآلیات إلى سكرىا كبیاف رقـ اآلیة  .ّ
تفسیر اآلیات تفسیران مكضكعیان بالرجكع إلى كتب التفسیر المتنكعة مع مراعاة أمانة رد  .ْ

 .لى أصحابياإاألقكاؿ 
 .ستدالؿ باألحادیث النبكیة الشریفة التي تتناكؿ مكضكع السكینةاال .ٓ
 .كنقؿ أقكاؿ العمماء عمیيا في كتب السنف مف مظانيااألحادیث الكاردة  تخریج .ٔ
كبعض كتب المغة  ،ستعانة بالكتب التي تخدـ المكضكع كبعض المراجع الثقافیةاال .ٕ

كتكثیؽ النصكص المنقكلة في  ،كغیرىا مف الكتب التي ليا صمة بالمكضكع، العربیة
 .الحاشیة

 .كاألماكف المغمكرة في البحث ما أمكف ،ترجمة األعبلـ غیر المشيكریف .ٖ
 .اني المفردات المغكیة الغریبة في الحاشیةبیاف مع  .ٗ

 .عمؿ فيارس الرسالة  .َُ
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 البحث خطة
 

كأسباب  ،كالمقدمة تتضمف أىمیة المكضكع ،تتبعيا خاتمة ،كثبلثة فصكؿ ،تشتمؿ عمى مقدمة
 .كمنيج البحث ،كالدراسات السابقة ،كأىداؼ البحث  ،اختیاره

 الفصل األول

 مواطنها ،اشتقاقاتها ،مفهومها: السكينة
 :افمبحثكفیو 

 مفيوم السكينة: المبحث األول
 :مطمبافكفیو 

 .ان اصطبلحتعریؼ السكینة لغة ك : المطمب األول
 أقكاؿ المفسریف في مفيكـ السكینة. :المطمب الثاني

 .السكینة كاشتقاقاتيا في القرآف الكریـ: الثالمطمب الث
 أنواع السكينة: المبحث الثاني

 :كفیو ثبلثة مطالب 
 .سكینة بني إسرائیؿ اٌلتي أعطكىا في التٌابكت: المطمب األول
 .الٌسكینة اٌلتي أنزليا الٌمو عمى قمب رسكلو كالمؤمنیف: المطمب الثاني
 .الٌسكینة اٌلتي تنطؽ عمى لساف المحٌدثیف: المطمب الثالث

 الفصل الثاني

 نظائر السكينة في القرآن الكريم
 :كفیو ستة مباحث
 الطمأنينة: المبحث األول

 :مطالب أربعةكفیو  
 .مفيكـ الطمأنینة: المطمب األول
 .مشتقات كممة طمأنینة في القرآف: المطمب الثاني
 .طمأنینة في القرآف الكریـ كممةكركد : المطمب الثالث
 .درجات الطمأنینة :المطمب الرابع
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 الرحمة: المبحث الثاني
 :مطالب ستةكفیو  

 .مفيكـ الرحمة: المطمب األول
 .مشتقات كممة الرحمة في القرآف الكریـ: المطمب الثاني
 .كجكه كممة الرحمة في القرآف الكریـ: المطمب الثالث
 .كركد المفردة القرآنیة رحمة: المطمب الرابع

 .أسباب الرحمة: المطمب الخامس
 .مظاىر كآثار الرحمة: المطمب السادس

 .الَيْون: المبحث الثالث
 :كفیو ثبلثة مطالب 

 .مفيكـ اليكف في القرآف الكریـ: المطمب األول
 ." في القرآف الكریـكركد المفردة القرآنیة " ىكف: المطمب الثاني
 .المشي عمى األرض ىكنان  آداب: المطمب الثالث

 :األمن: المبحث الرابع
 :مطالب خمسةكفیو  

 .مفيكـ األمف: المطمب األول
 .القرآف الكریـلفظة األمف في مشتقات : المطمب الثاني
 .لفظة األمف ككجكىا في القرآف الكریـ: المطمب الثالث
 .العبلقة بیف لفظة األمف كالسكینة: المطمب الرابع

 .مكانع األمف: المطمب الخامس

 :عالقة السكينة بنظائرىا: المبحث الخامس
 .معنىعبلقة تكضیح ال: العالقة األولى
 .عبلقة تسمیة كصفة: العالقة الثانية
 .عبلقة االستخداـ لكؿ لفظة كنظیر: العالقة الثالثة
 .قة االتفاؽ كاالختبلؼ في المعنىعبل: العالقة الرابعة
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 وأسبابها وفوائدها هامواطن السكينة: الفصل الثالث

 :مباحث ةكفیو ثبلث
 .السكینة مكاطف: المبحث األول

 كفیو خمسة مطالب:
 .السكینة التي تككف حاؿ الحج المطمب األول:

 .السكینة التي تنزؿ حاؿ الصبلة المطمب الثاني:

 .السكینة التي تنزؿ حاؿ نزكؿ القرآف المطمب الثالث:

 .السكینة التي تنزؿ عندالقیاـ بالعبكدیة المطمب الرابع:

 .السكینة التي تنزؿ في الجياد المطمب الخامس:

 .أسباب السكینة: المبحث الثاني
 كفیو تسعة مطالب:

 .-سبحانو كتعالى  -مراقبة العبد لربو كاإلیماف باهلل  :األولالمطمب 
 .حسف الصمة باهلل، كاالنطراح بیف یدیو :الثانيالمطمب 
 .ذكر اهلل كتبلكة القرآف الثالث:المطمب 
 .استشعار قرب الفرج عند حمكؿ المحف :الرابعالمطمب 
 .طمب العمـ كالحرص عمیو :الخامسالمطمب 
 .ؽ كالكاجبات المفركضةأداء الحقك  :السادسالمطمب 

 .اإلحساف إلى العباد :السابعالمطمب     
 .صدؽ الدعاء كاإللحاح في الطمب الثامن:المطمب 
 .ىدایتو العبد لمفطرة التي فطره اهلل عمیو التاسع:المطمب 
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 .السكینة ثمرات: المبحث الثالث
 كتشتمؿ عمى ثماف مطالب:

 .عف العبد -كتعالى سبحانو  -رضى اهلل : المطمب األول  

 .عبلمة الیقیف كالثقة برب العالمیف: المطمب الثاني  

 .طاعة اهلل كرسكلو: المطمب الثالث  

 .السكینة تثبت قمكب المؤمنیف: المطمب الرابع   

 .-عز كجؿ  -الرضا بما قسـ اهلل : المطمب الخامس  

 .المطؼ بمعاممة الخمؽ: المطمب السادس  

 .سكینة تنطؽ صاحبيا بالصكاب كالطمأنینةال: المطمب السابع  

 .السكینة تسكف الخائؼ كتسمي الحزیف: المطمب الثامن  

 
 .كالتكصیات النتائج أىـ عمى كتشتمؿ: الخاتمة
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 :كفیو مبحثاف
 مفيـك السكینة :المبحث األول. 
 مكاطف السكینة: يانالمبحث الث. 
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 :ثالثة مطالب وفيو
 

 ان اصطبلحك  تعریؼ السكینة لغة: المطمب األول 

 

 السكینة مفيكـ في المفسریف أقكاؿ: المطمب الثاني 

 

 اشتقاقاتيا في القرآف الكریـك  السكینة: المطمب الثالث 
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 لغة ّاصطالحًا تعرٓف الشلٔية: املطلب األّل

 :تعريف السكينة في المغة: أولً 
یدؿُّ عمى خبلؼ  ،السیف كالكاؼ كالنكف أصؿه كاحد مٌطرد": في معناه (1)قال ابن فارس
األىؿ الذیف یسكينكف : كالس ٍكف ،الٌشيءي یسكيف سككنان فيك ساكف فى یقاؿ سىكى  ،االضطراب كالحركة

 .(2)"سيكاف السفینة سمٍّي ألن و یيسٌكنيا عف االضطرابك  ،الٌسكینة كىك الكقارك  .الٌدار

یستعمؿ في االستیطاف ك  ،السككف ثبكت الشيء بعد تحرؾ": (3)جاء عن الراغب األصفياني
سبحانو  -قاؿ  ،الجمع مساكفك  اسـ المكاف مسكفك  ،سكف فبلف مكاف كذا أم استكطنو: نحك

 ڳ گ گ گچ: -سبحانو كتعالى  -قاؿ ك  ،)ِٓ :األحقاؼ) ہچۀ ۀ ڻ ڻچ: -كتعالى

 چڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ كقكلو (ُّ :األنعاـ) چڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

 ڍچ: -سبحانو كتعالى  -مف الثاني یقاؿ أسكنتو نحك قكلو ك  ،فمف األكؿ یقاؿ سكنتو ،(ٕٔ :)یكنس

 (ّٕ :إبراىیـ) چڎ ڎ ڌ ڌ

 -قكلو ك  ،(ٔ :الطبلؽ) چپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: -سبحانو كتعالى  -قاؿ ك  
 :المؤمنكف) چٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: -سبحانو كتعالى 

"السكف كاحد كىك زكاؿ الرعبك  قیؿ السكینةك  ،(ُٖ
(4)

. 

 

 

                                                             

إلى  انتقؿ ثـ  ىمذاف، في مدة كأقاـ  قزكیف، مف أصمو  كاألدب، المغة مف أئمة  ،فحسی أبك الرازم القزكیني زكریا بف فارس بف أحمد (ُ)
 (ُّٗ/ُالزركمي ) لخیرالدیف األعبلـ انظر . ىػ ّٓٗ سنة تكفي  نسبتو، كٕالیيا  فیيا، الرم فتكفي

ـ  ِ()  ( ٖٖ/ّالمغة ) مقاییسمعج
األصفياني ىك: أبك القاسـ حسیف بف محمد بف المفضؿ المعركؼ بالراغب األصفياني، عالـ مف عمماء المغة كالببلغة كالنحك  (ّ)

ىػ. انظر: ترجمتو في مقدمة  َِٓكالصرؼ، كصؼ بأنو أحد أئمة أىؿ السنة، مف أجؿ كتبو المفردات في غریب القرآف، تكفي سنة 
 (.ْ-ّص ) كتابو المفردات في غریب القرآف

 (ْٕٖ-ْٖٔ/ُمفردات ألفاظ القرآف الكریـ ) ْ()
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 إذا سيككنان  یىٍسكيفي  الشيءي  سىكىفى  الحركة ضدٌ  السُّكيكفي ": السكینةك  السكف عف(1)منظور ابن قال
رٌ ك  كالریح سىكىف فقد ىىدىأى ما كؿك  تىٍسكینان  غیره سىك نوك  ىك أىٍسكىنوك  حركتو ذىبت  ذلؾ نحكك  البردك  الحى

 گچ: -سبحانو كتعالى  - قكلوك  الغضب كسىكىف المطر سىكىفك  الریح سىكىنًت ك  ،سكت الرجؿ سىكىفى ك 

دىاعة الس كینةك  ،(ُّ :األنعاـ) چڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ قار"ك  الكى  .(2)الكى

 دارىهي  سىكىفى ك  .تىٍسكینان  كسىك ٍنتيوي  قىر  : سيككنان  سىكىفى ": السكینة معنى في (3)آبادي الفيروز قال
ٍأنینىةي : مشد دةن  بالكسر ًكینةي لسى كا كبيٍشرىل السٍُّكنىىك  محر كةن  السٍّكىفي : االسـي ك  غیرىهي  أٍسكىنىياك   بيما قرئك  الطُّمى

ًكینةه  فیو": -سبحانو كتعالى  - قكلو ـٍ  إذا بو تىٍسكينيكفى  ما: أم "رىبٍّكيـٍ  مف سى  لو كاف شيءه  ىي أك أتاكي
دو  مف الًيرٍّ  كرأسً  رأسه  بىٍرجى ناح كیاقيكتو  زى  (4)"یفكجى

 سكت كالمتكمـ حركتو كقفت سككنا المتحرؾ" (سكف): السكينة عن الوسيط المعجم في جاءو 
 ظير كالحرؼ إلیو كاستراح بو استأنس كٕالیو ىدأت االضطراب بعد كالنفس ىدأت كالریح فتر كالمطر

 الرزانةك  ،االستقرارك  الطمأنینة السكینةك  استكطنوك  بو أقاـ سكنىك  سكنا بوك  كالمكاف متحرؾ غیر
 .(5)"الكقارك 

 :اللغة في السكينة عن قيل ما خالصة

 .الط مٍأنینةك  الكقار .ُ
داعي  .ِ  السُّككفي ك  القىراري ك  الكى
 .الرحمة .ّ
 .األمفك  الكداعة .ْ
 .الحركة في كالتأني اليدكء .ٓ
 .كالرزانة االستقرار .ٔ

ل  وتعدد ومن ىنا فإن الباحث يري أن المعاني السابقة متكاممة واختالفيا ىو اختالف تنوع
 .اختالف تضاد

                                                             

"، لساف العربىػ ، عالـ مف عمماء المغة جمع كتابان سماه " َّٔابف منظكر ىك: أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي بف أحمد األنصارم، كلد عـا  ُ()
 (  البف حجر. ِّٓ/ىػ. انظر: الدرر الكامنة في أعیاف المائة الثامنة ) ُُٕكتكلى قضاء طرابمس، كتكفي في شعباف عاـ 

 (َِِٓ/ّلساف العرب / البف منظكر ) ِ()
ر كابف عقیؿ، شیخ عصره في ق، عالـ مف عمماء المغة كاألدب، أخذ عنو عمماء ىـ جيابذة زمانيـ كابف حج ِٕٗالفیركز آبادم كلد بكارزیف سنة  ّ()

 (ُُٖ/ ُِىػ. انظر: معجـ المؤلفیف ) ُٕٖالحدیث كالمغة كالنحك كالتاریخ كالفقو، كمما اشتير بو القامكس المحیط، كتكفي سنة 
 (ُٔٓٓالقامكس المحیط / لمفیركز آبادم، )ص ْ()
 (َُْْ/انظر: المعجـ الكسیط، " مجمع المغة العربیة ") ٓ()
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 :صطالحتعريف السكينة في ال: ثانياً 
 :عند المفسرين

 چى ى ې ېچ :الواردة في قولو تعالىلمفسرون تعريفات عديدة لمسكينة كر اذ

 -منها:  )8ٕٗ: )البقرة

 ېچ: عف قكلو (3)سألت عطاء: (2)قاؿ ابف جریجك  عف ابف عباس (1)العكفي لرك  .ُ

"لیياإما یعرفكف مف آیات اهلل فیسكنكف ": قاؿ )8ٕٗ:  البقرة) چى ى ې
(4)

. 
أعطاىا اهلل مكسى عمیو السبلـ  ،طست مف ذىب كانت تغسؿ فیو قمكب األنبیاء: السكینة" .ِ

 .(6)عف ابف عباس(5)ركاه السدم ،"األلكاحفكضع فیيا 
 .(8) "(7)ىفافة ليا كجو ككجو اإلنساف ثـ ىي ریح :السكینة" .ّ
 .(ٗ)"ذنبك  ليا جناحاف: قاؿ مجاىدك  .فرأسا لياك  ریح خجكج :السكینة" .ْ
جاءىـ ك  أیقنكا بالنصر ،رأس ىرة میتة إذا صرخت في التابكت بصراخ ىر :السكینة" .ٓ

 .(َُ)"الفتح
 .(ُُ)"فكا في أمر نطقت ببیاف ما یریدكفركح مف اهلل تتكمـ إذا اختم :السكینة" .ٔ
 .(ُِ)"الرعبعند الجنكد المبلئكة ك  النصر الذم سكنت إلیو كمعو النفكس :السكینة" .ٕ

                                                             

ف عطیة بف سعد بف جنادة  العكفي الجدلي القیسي الككفي أبك الحسف. ركل عف أبي سعید كأبي ىریرة كابف عباس. ركل عنو ابناه الحسف كالحسی ُ()
 (َُِ/ٕىػ، انظر تيذیب التيذیب البف حجر ) ُُكعمر كاألعمش كالحجاج بف أرطاة كعمرك بف قیس المبلئي كآخركف تكفي سنة 

بد العزیز بف جریج أبك الكلید، كیقاؿ أبك خالد، فقیو الحـر المكي، اكؿ مف صنؼ في العمـ بمكة، ركمي األصؿ مف مكالي قریش، عبد الممؾ بف ع ِ()
ـ )  (َُّ/ُمكي المكلد كالكفاة. قاؿ الذىبي: كاف ثبتا إال أنو كاف یدلس. ، انظر مكسكعة األعبل

فة عطاء بف أبي رباح مفتي أىؿ مكة كمحدثيـ القدكة العمـ أبك محمد بف أسمـ القرشي مكالىـ المكى األسكد: كلد في خبلفة عثماف كقیؿ في خبل ّ()
ـ  ـ سممة كطائفة كعنو أیكب كحسیف المعمـ كابف جریج كابف إسحاؽ كاألكزاعي  ِٕعمر عا كخمؽ  ىػ، سمع عائشة كأبا ىریرة كابف عباس كأبا سعید كأ

ىػ ُُْـ كثیر، كقاؿ محمد بف عبد اهلل الدیباج: ما رأیت مفتیا خیرا مف عطاء إنما كاف مجمسو ذكر اهلل ال یفتر فإف سئؿ أحسف الجكاب، كتكفي عا
 (ٕٓ/ُانظر تذكرة الحفاظ لمذىبي )

 (ِّٔ/ٓ) ُجامع البیاف في تأكیؿ القرآف/ لمطبرم ط  ْ()
ریمة السدم أبك محمد القرشي مكالىـ الككفي األعكر، كىك السدم الكبیر كاف یقعد في سدة باب إسماعیؿ بف عبدالرحمف بف أبي ك (ٓ)

 ( ِّٕ/ُالجامع فسمى بالسدم. انظر تيذیب التيذیب)
 (ِّٕ/ُتفسیر القرآف العظیـ / البف كثیر ) ٔ()
 الریح اليفافة / سریعة المركر في ىبكبيا، كقاؿ الجكىرم : الساكنة الطیبة(ٕ)
 (ِّٖ/ٓ) ُمع البیاف في تأكیؿ القرآف / لمطبرم طجا ٖ()
ـ القرآف / لمقرطبي ) ٗ()  (ِّْٗ/الجامع ألحكا
 (ٕٔٔ/ُتفسیر القرآف العظیـ / ابف كثیر ) (َُ)
ـ الكتاب / أبك حفص الحنبمي ) (ُُ)  (ِٕٔ/ْالمباب في عمك
 (ُِْ/ِالجكاىر الحساف في تفسیر القرآف / لمثعالبي ) (ُِ)
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 سكنكاك  اطمأنكا التابكت كاف مكاف أم ففي ربكـ مف طمأنینة أم السككف مف فعمیة": السكینة .ٖ
 .(ُ)"إلیو

 .(ِ)"الطمأنینةك  الدیف عمى الثبات": السكینة .ٗ
 .(ّ)"اهلل حكـ عمى الصبرك  اهلل بكعد الثقة": السكینة .َُ
 .(ْ)"عصا مكسى عمیو السبلـ: السكینة" .ُُ
 معجزة كىي الصفاف التقى إذا رعبان  بصكتيا العدك قمب تخمع طیبة ساكنة ریح ىي" .ُِ

."مممكؾل كرامةك  ألنبیائيـ
(5)

 
، فقد كثرت فیو الركایات" :فقاؿ تابكت السكینةمكضكع حكؿ (6)/ محمد رشید رضاكقد ذكر األستاذ

متعارضة ال یمكف الجمع بینيا كما ترل في  ، عمى أنياا ال یدؿ عمیو نقؿ كال یقبمو عقؿكمنيا م
كقد أكردنا ما أكردنا مف كتب الیيكد لیعمـ أف أكثر ما ذكر عف  .تفسیر ابف جریر كىك أـ التفاسیر

 (7)"ؿ لو في تمؾ الكتبالتابكت كعما فیو مف الغرائب ال أص
 

 :(8)السكينة عند الصوفية
 :بأف المراد بالسكینة ىكفي تفسیره  (9)رحمف السمميعبد الذكر اإلماـ أبك 

 .عبلقة ببل اهلل مع القمب سككف .ٔ
 .القضاء كركد عند الطمأنینة .ِ

                                                             

 (ِْٔٓ/الخازف )في معاني التأكیؿ /لباب التنزیؿ  (ُ)
 (ُْٕ/لمشربیني ) /انظر تفسیر السراج المنیر (ِ)
ـ الدرر في تناسب اآلیات كالسكر (ّ)  (ُٖٖٕ/لمبقاعي ) /نظ
 (َْٕ/ِأبي حاـت ) ابف انظر تفسیر (ْ)
 (ُُّٓ/) الخمكتيسماعیؿ حقي /إر ركح البیاف یانظر تفس (ٓ)
، انحسًٍُ انُسة خهٍفح انقهًًَٕ، انثغذادي األصم،حًذ رشٍذ تٍ عهً رضا تٍ يحًذ شًس انذٌٍ تٍ يحًذ تٓاء انذٌٍ تٍ يُال عهً ي (ٔ)

 صاحة يجهح )انًُار( ٔأحذ رجال اإلصالح اإلساليً.

 (ِّٖٓ/تفسیر المنار/ محمد رشید رضا )  (ٕ)
القرف الثالث اليجرم كنزعاتو فردیة تدعك إلى الزىد كشدة العبادة كرد فعؿ مضاد التصكُّؼ حركة دینیة انتشرت في العالـ اإلسبلمي في (ٖ)

لبلنغماس في الترؼ الحضارم. ثـ تطكرت تمؾ النزعات بعد ذلؾ حتى صارت طرؽ ممیزة معركفة باسـ الصكفیة، كیتكٌخى المتصكفة 
المشاىدة ال عف طریؽ اتباع الكسائؿ الشرعیة، كلذا جنحكا بالكشؼ ك  -تعالى  -تربیة النفس كالسمك بيا بغیة الكصكؿ إلى معرفة اهلل 

ذاىب في المسار حتى تداخمت طریقتيـ مع الفمسفات الكثنیة كاليندیة كالفارسیة كالیكنانیة المختمفة.،انظرالمكسكعة المیسرة في األدیاف كالم
 (ْٓ/ُكاألحزاب المعاصرة/الندكة العالمیة )

الككفة كعالميا عبد اهلل بف حبیب بف ربیعة الككفي: قرأ عمى عثماف كعمي كابف مسعكد كسمع منيـ كمف عمر كتصدر أبك عبد الرحمف السممي مقرئ  ٗ()
ـ  -رحمو اهلل تعالى  -لئلقراء في خبلفة عثماف إلى أف مات في سنة ثبلث كسبعیف أك بعدىا، ككاف ثقة رفیع المحؿ   انظر تذكرة الحفاظ لئلما

 (ْٕ/ُالذىبي )
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 .السنة بحبؿ كالتمسؾ ،الشریعة بأدب التأدب .ّ
 .الحظكظ بفناء اهلل مع المقاـ .ْ
 .المغیبات ظيكر عند السر ثبات .ٓ
 .كالسعة بالرحب استقبالياك  ،األكامر استعماؿ .ٔ
 .الصكاب مكاقع بيا یبصر القمب في یقذؼ نكر .ٕ
 عند المعراجك  سراءاإل حادثة في عمیو أظيرىا التي ىي رسكلو عمى اهلل أنزليا التي السكینة .ٖ

 (1).المنتيى سدرة

:الجوزية قيم ابن عند السكينة
 (2)  

 طمأنینة ىكك  السككف مف فعیمة السكینة": فقاؿ السكینة معنى فيالجكزیة  القیـ ابف عف جاء
 أیضان  ذكرك  ،(3)خاصةك  عامة ىيك  الجكارح عمى ثرىاأ یظيرك ، القمب في صمياأك  ،استقرارهك  القمب

 شدة مف اضطرابو عند عبده قمب في اهلل ینزلو الذم السككفك  الكقارك  الطمأنینة ىي السكینة أصؿ أف
 .(4)"الثباتك  الیقیف قكةك  اإلیماف زیادة لو یكجبك  عمیو یرد لما ذلؾ بعد ینزعج فبل المخاكؼ

 

:الجرجاني عند السكينة
 (5) 

 یسكف القمب في نكر ىيك  الغیب تنٌزؿ عند الٌطمأنینة مف القمب یجده ما ىي: الجرجانيٌ  قاؿ
 (6).الٌرعب زكاؿ ىي: قیؿك  ،یطمئفٌ ك  شاىده إلیو

 مثؿ فيك ،بالقمب یحؿ الذم الطمأنینة كالسككف: بيا المراد أف ،السكینة بو تفسر أف ینبغي كالذم
 (َْ )التكبة: چ   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽چ -سبحانو كتعالى  - قكلو
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ -سبحانو كتعالى  - قكلو كمثؿ ،قمبو بو ثبت كما ،طمأنینتو أم

 (.ْ )الفتح: چڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

                                                             

 (ِِٕ/ُقائؽ التفسیر/أبك عبد الرحمف السممي )انظر ح ُ()
ىك محمد بف ابي بكر بف سعد الزرعي. شمس الدیف مف أىؿ دمشؽ. مف أركاف االصبلح االسبلمي، كاحد مف كبار الفقياء. تتممذ عمي (ِ)

كلو الكثیر مف المؤلفات. ابف تیمیة، كانتصر لو، كلـ یخرج عف شىء مف أقكالو، كقد سجف معو بدمشؽ. كتب بخطة كثیرا كألؼ كثیرا،
 (َِ( ك جبلء العینیف )صََْ/ّ(، كالدرر الكامنة )ُِٖ/ٔانظر األعبلـ )

ـ المكقعیف عف رب العالمیف/ ابف القیـ الجكزیة، ) ّ()  (َُِْ/إعبل
 (َّٓ/ِمدارج السالكیف بیف منازؿ إیاؾ نعبد كٕایاؾ نستعیف/ ابف القیـ الجكزیة  ) ْ()
ق، عالـ، حكیـ، مشارؾ في أنكاع مف َْٕعمي بف محمد بف عمي الجرجاني، الحسیني، الحنفي، كیعرؼ بالسید الشریؼ )أبك الحسف( كلد عاـ  ٓ()

. كلد بجرجاف ، كتكفي بشیراز عاـ   ُِٔىػ. انظر معجـ المؤلفیف  ُٖٔالعمـك
 (ّٗ/ُالتعریفات / عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ) ٔ()



  15 

 طمأنینة بالسكینة فالمراد ،(ِٔ )الفتح: چڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ: كقكلو
(1)". النفكس ثبات، ك القمكب

 

رحمو  -ابف القیـ الجكزیة ما قالو  الجامعأف الرأم  لمباحث: من خالل الدراسة لتمك التعريفات تبينو
العبد ألف  ،كذلؾ(2)"الجكارح عمى ثرىاأ یظيرك  القمب في صمياأك  استقرارهك  القمب "طمأنینة كىك  -اهلل 

ف ذلؾ إحیث  ،لیثبت قمبو كال یزیغ ،السكینة عند الكساكس المعترضة في أصؿ اإلیمافمحتاج إلى 
 .جمیان عمى جكارح الشخص كحركاتو كسكناتو یظير

 :لمسكينة اني المغوية والصطالحية المع بين العالقة
 لمسكینة يصطبلحاالك  المغكم المعنى بیف أفیتبیف لنا  يصطبلحاالك  المغكم معنىال في ننظر عندما
 .تداخؿك  تكامؿ عبلقة

                                                             

 (ِِّرائیمیات كالمكضكعات في كتب التفسیر د. محمد أبك شيبة )انظر اإلس ُ()
ـ المكقعیف عف رب العالمیف ِ()  (َُِْ// ابف القیـ الجكزیة )إعبل
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 ّاطتقاقاتَا  الشلٔية يف القرآٌ اللرٓه: الجاىٕ املطلب

 في ترتیبيا حسب مسمسمةن  السكرة اسـ یبیف قاـ الباحث باعداد فيرستمف خبلؿ البحث 
 المكي حیث مف نزكليا زمفك  ،كاآلیة ،القرآنیة المفظة فیيا كردت التي اآلیة رقـك  ،العثماني المصحؼ

  -:یأتي فیما ذلؾك  ،القرآني المصطمح ليذا االشتقاقیة الصیغةك  ،المدنيك 

 نزوليا زمن اآلية القرآنية رقم اآلية السورة 
صيغة 

 المصطمح الوارد

 35 البقرة
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ 

 چې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 

 اسكً مدهية

 248 البقرة

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ 

 چى ى ې ې ې

 

 سكيىة 

 سكً مكية  چڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گچ 13 ألاوعام

 سكىا مكية  چڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ  96 ألاوعام

 19 ألاعراف
ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ 

  ﮳ ﮲ ۓ
 اسكً مكية

 اسكىوا مكية  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  161 ألاعراف

   چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  189 ألاعراف

 ليسكً مكية

 26 التوبة
 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸چ

  چ  ﯁
 هسكييت مدهية

 هسكييت مدهية   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽چ 44 التوبة
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 نزوليا زمن اآلية القرآنية رقم اآلية السورة 
صيغة 

 المصطمح الوارد
  چ

 سكً مدهية  ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ  143 التوبة

 تسكىوا مكية  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ 67 يووس

 سكىكمو مكية  ڱڱ ڳ ڳ ڳ 14 ابراهيم

 سكىتأ مكية  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ 37 ابراهيم

 مكية ڃ ڃ چ چ چ چ 45 ابراهيم
 -سكىتم 

 مساكً

 سكىا مكية ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 84 الىحل

ی ی ی 144 الاسراء  اسكىوا مكية ېئ ىئ ىئ ىئ 

       

 املؤمىون 
18 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ سكىاهأ مكية 

 ليسكىوا مدهية ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 86 الىمل

 مكية ﯀ ﯁       58 القصص
 -مساكنهم 

 تسكً

 تسكىون  مكية ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  72 القصص

 تسكىوال مكية چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 73 القصص

 تسكىوال مكية ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 21 الروم

 مسكنهم مكية (پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) 15 سبأ

 تسكىوا مكية (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) 61 غافر

 يسكً مكية (ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) 33 الشورى

 السكيىة مدهية  چڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ  4 الفتح

 السكيىة مدهية  چڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ 18 الفتح

 مدهية (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) 6 الطالق
 –سكىوهً أ

 سكىتم
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سیتناكليا كالرحمة كالطمأنینة كاليكف كاألمف كغیرىا : السكینة معنىكقد كردت ألفاظ تحمؿ ىذا 
 -سبحانو كتعالى  -الحقان إف شاء اهلل الباحث 

 اآليات ىذه نزول زمن ومن ،المتعددة بصيغيا السكينة لمشتقات الستعراض ىذا خالل من
 -:يأتي ما استنباط يمكن
 المضارعصیغة كب ،الحدكث تأكید تفید التي الماضي بصیغة السكینة اشتقاقات صیغ جاءت :أولً 

 .كاالستمرار الصكرة كاستحضار التجدد یفید الذم

 ،في السكر المدنیة فقط، في حیف أنيا لـ ترد في السكر المكیة مطمقان  "السكینة" لفظة كردت: ثانياً 
كالطمأنینة في العيد المدني ، بعدما أصبحكا كذلؾ لمداللة عمى أف المؤمنیف بحاجة إلى السكینة 

یكاجيكف أعداء االسبلـ، كیدفعكف ضریبة إسبلميـ كٕایمانيـ في المعارؾ المختمفة التي تحتاج 
 إلى سكینة لقمكبيـ. 

كما  اآلیة التي كردت في سكرة البقرةستثناء االطمأنینة ب بمعنىكردت لفظة السكینة في القرآف : ثالثاً 
 -یقصد قكلو . (1)"فيي طمأنینة إال في سكرة البقرة كؿ سكینة في القرآف": ابف عباس قاؿ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ): -سبحانو كتعالى 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ۆئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

  .(8ٕٗ البقرة:) (ىئ ی
 
 
 

                                                             

ـ الجكزیة  ) (ُ)  ( ِّّٖ/ككتاب بصائر ذكم التمییز / لمفیركز آبادم ) -(ِٓٓ/ِانظر كتاب مدارج السالكیف/ إلبف القی
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 :كیتككف مف ثبلثة مطالب

  سكینة بني إسرائیؿ اٌلتي أعطكىا في الٌتابكت: األولالمطمب. 

 الٌسكینة اٌلتي أنزليا الٌمو عمى قمب رسكلو كالمؤمنیف: المطمب الثاني. 

 الٌسكینة اٌلتي تنطؽ عمى لساف المحٌدثیف: المطمب الثالث. 
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 التابْت يف أعطٍْا اليت إسرائٔل بين سلٔية: املطلب األّل

 
قصص بني إسرائیؿ في  مفبعباده المؤمنیف أف جعؿ  -سبحانو كتعالى  - إف مف رحمة اهلل

سبحانو كتعالى  - بقكلو التي ذكرت قصة التابكت كمف ىذه القصص  ،القرآف الكریـ عبرة لممؤمنیف
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )  -

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۆئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

  .(8ٕٗالبقرة:)
 أنزؿ -سبحانو كتعالى  - اهلل أف األخبارك  السیر عمماء ذكره ما عمى التابكت قصة ككانت"

 الشمشار خشب مف التابكت كافك  ،-السبلـ عمیيـ- األنبیاء صكر فیو تابكتان  السبلـ عمیو آدـ عمى
 إلى كصؿ أف إلى تتداكلو األنبیاء -عمیو السبلـ- آدـ عند فكاف ذراعیف عرض في أذرع ثبلثة طكلو

 تداكلو ثـ ،مات أف إلى عنده كاف ثـ متاعو مف كمتاعان  التكراة فیو یضع فكاف -السبلـ عمیو- مكسى
(1)"أشمكیؿ كقت إلى إسرائیؿ بني أنبیاء

 كىك -سبحانو كتعالى  - اهلل ذكر ما التابكت في ككاف" 
 (2)"السكینة تمؾ في اختمفكاك  ربكـ مف سكینة فیو: قكلو

 آدـ عيد مف یكف كلـ ،إسرائیؿ بني في كاف إنما التابكت إف": المفسریف بعض قاؿ كقد ىذا
 إلى أقرب ىذا كلعؿ ،التكراة السبلـ عمیو مكسى فیو یحفظ كاف الذم الصندكؽ كأنو ،السبلـ عمیو
 (3)"كالصكاب الحؽ

 ىذه سكینة كجعؿ ،التابكت فى إسرائیؿ بنى سكینة جعؿ -سبحانو كتعالى  - الٌمو إف كیقاؿ"
 تتداكلو كاف التابكت إف ثـ ،(ْ :الفتح) (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): فقاؿ ،قمكبيـ فى األمة
 كأما ،إلخ... كمرة كمرة یرد كمرة ،فیحمؿ عمیو یغمب كاف كمرة یدفف كاف فمٌرة كغیرىـ األعداء أیدل
 كال مكانا كال ،ىكاء كال سماء كال ،نبیا كال ممكا یستكدعيا كلـ ،كبینيا أربابيا بیف فحاؿ المؤمنیف قمكب

(4)«الرحمف أصابع مف إصبعیف بیف المؤمف قمب: -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -  كقاؿ ،شخصا

 یعنى 

                                                             

 (ِٔٓ/ُالتنزیؿ بتصرؼ/ الخازف ) انظرلباب التأكیؿ في معاني ُ()
 (ٓ-ْانظر أقكاؿ المفسریف في مفيـك السكینة )ص   ِ()
 (ِِِ/ُاإلسرائیمیات كالمكضكعات في كتب التفسیر د. محمد أبك شيبة ) ّ()
ـ في صحیحو )باب تصریؼ اهلل القمكب كیؼ یشاء،  ْ()  ( ُِٗٔح ُٓ/ٖأخرجو مسم
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 فیما سكینتيـ أمة بیف كشتٌاف ،«القدرة» منو كالمراد ،كتصریفو تغمیبو كتحت ،سبحانو الحؽ قبضة فى
 (1).سمطاف عمیو لمخمكؽ لیس فیما سكینتيـ كأمةعمیو  تسٌمط لؤلعداء

 :المستفادة من آية تابوت السكينة الفوائد
داللة عظیمة عمى أف التابكت یستكجب العنایة  ف في حمؿ المبلئكة لتابكت السكینةإ  -ُ

 ألف المبلئكة ال یمكف أف تحمؿ إال أمران عظیما. ؛كالرعایة
المبلئكة كائنات مرئیة ال یمكف إف في نسبة اإلتیاف لمتابكت دكف المبلئكة لمداللة عمى أف  -ِ

 لمتابكت. ك التابكت ، لذلؾ أمر اهلل تعالى المجيءرؤیتيا، كٕانما الذم سیرل ى
ستكلى عمیو العمالقة،ألمر یجعؿ أصحاب القمكب اإف في مشيد إتیاف التابكت بعد أف سمب ك  -ّ

  .القاسیة یخركف سجدان كیقكلكف لطالكت " أنت الممؾ كلف نختمؼ عمیؾ "

 ؟السكينة تابوت يحتوي ذاما عمى
 أف كذلؾ ،(2)األلكاحض كرضا مكسى عصا عمى المفسركف قاؿ كما السكینة تابكت كیحتكم 

 أیضان  فیو ككاف ،التابكت في فجعمو بقي ما كجمع بعضيا فرفع انكسرت األلكاح ألقى لٌما مكسى
 (3)كعصاه ىاركف كعمامة مكسى كنعبل ،عمیيـ ینزؿ كاف الذم المفٌ  مف كقفیز التكراة مف لكحاف
 

 

 

 

 

 

                                                             

 (ُُّٗ/لطائؼ اإلشارات عبد الكریـ بف ىكازف القشیرل )   ُ()
 (.َّٓ/ُرضاض االلكاح : الرضاض الدقاؽ كالفتات، انظر المعجـ الكسیط )   ِ()
 (َّٔ/ُانظر الكشؼ كالبیاف عف معاني القرآف/ لمثعمبي )   ّ()
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 ّاملؤميني الرسل قلب على اهلل أىزهلا اليت الشلٔية: الجاىٕ املطلب

كقت القبلقؿ  عمیيـعمى عباده تنزؿ السكینة  -سبحانو كتعالى  -إف مف فضؿ اهلل 
لى ما إلقى في المنجنیؽ أكقد  -عمیو السبلـ- براىیـ الخمیؿكالسكینة التي حصمت إل" ،كاالضطراب

ككذلؾ السكینة التي  ،(فممو تمؾ السكینة التي كانت في قمبو حیف ذلؾ )عداء اهلل مف النار أضـر لو أ
كقد استغاث  ،كالبحر أماميـ ،كقد غشیو فرعكف كجنكده مف كرائيـ -عمیو السبلـ- حصمت لمكسى

لؾ السكینة ككذ ،كىذا فرعكف خمفنا ،مامناأىذا البحر  ؟یف تذىب بناألى إ ،یا مكسى :سرائیؿإبنك 
ككذلؾ السكینة التي  ،ویالتي حصمت لو كقت تكمیـ اهلل لو نداء كنجاء كبلما سمعو حقیقة بأذن

ل حباؿ القكـ أككذلؾ السكینة التي نزلت عمیو كقد ر  ،حصمت لو كقد رأل العصا ثعبانا مبینا
صمى اهلل  - محمد ككذلؾ السكینة التي حصمت لنبینا ،كعصیيـ كأنيا تسعى فأكجس في نفسو خیفة

لى تحت إحدىـ أكىما في الغار فمك نظر  ،كعمى صاحبو عدكىما ،شرؼ عمیوأكقد  -عمیو كسمـ 
عداء اهلل قد أحاطكا بو كیكـ بدر أالعظیمة ك  مكاقفوككذلؾ السكینة التي نزلت عمیو في  ،قدمیو لرآىما

عظـ معجزاتو عند أمر فكؽ عقكؿ البشر كىي مف أفيذه السكینة  ،كیكـ حنیف كیكـ الخندؽ كغیره
ضطرابا في اشده أخكؼ ما یككف ك أممؽ ما یككف ك أكال سیما عمى اهلل  ،ف الكذابإرباب البصائر فأ

فمكا لـ یكف لمرسؿ صمكات اهلل كسبلمو عمیيـ مف اآلیات إال ىذه كحدىا  ،مثؿ ىذه المكاطف
 (1)"لكفتيـ

 منيا تنخمع تكاد حاسمة مكاقؼ في -تعالىتبارؾ ك  - اهلل كتاب في السكینة ذكر كقد كرد
 الزىرة عمى الندل قطرات تنزؿ كما األفئدة عمى تنزؿ بالسكینة فإذا ،اليكؿ مف فیيا ما لشدة القمكب

 .الظمأل

 مواطن السكينية:
ليك مواطن تنز  :تيل السكينة وىي عمى النحو اآلوا 

 :غار ثورفي  -سبحانو وتعالى  -السكينة التي أنزليا اهلل : أوأل
بكر في  يكصاحبو أب -صمى اهلل عمیو كسمـ -مكاطف تنزؿ السكینة نزكليا عمى النبي إف مف ضمف

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) :ذلؾ في كتابو العظیـ -سبحانو كتعالى  -كقد ذكر اهلل  ،الغار

﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   ﮼ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

                                                             

ـ المكقعیف عف رب العالمیف  ُ() ـ الجكزیة ) –اعبل  (َِِ/ْابف القی
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         ﯁  ﯀   ﮽ ﮾﮿ 

 (َْ :التكبة) (    ڭ    

سكینة في في ىذه اآلیة الكریمة عف حالة مف حاالت تنزؿ ال -سبحانو كتعالى  -یخبر اهلل 
كفي ىذا  ،حدب كصكب كؿ أال كىك كقت الخكؼ كتكالب األعداء مفكقت الحاجة الشدیدة ليا، 
صمى  -"إال تنصركا رسكلو محمدا : المؤمنیف بقكلو -جؿ جبللو  -اهلل المكقؼ العصیب یخاطب 

فقد نصره في أقؿ كأذؿ ما یككف" ،ال تضركنو شیئا ،فالٌمو غني عنكـ ،-اهلل عمیو كسمـ
(1)

كذلؾ في  
كالقضاء عمى  ،كرصد الجكائز إلىبلكو ،یكـ ىجرتو كخركجو مف مكة كمطاردة كفار قریش لو

 دعكتو.
 ،بكامميا بعددىا كعتادىا اثناف أعزالف یتحدیاف قریشان  ،يذا المكقؼ آیة مف آیات اهللف"

المیؿ كیأتي الطمب عمى فـ الغار بقمكب  (2) كیدخبلف الغار في سدفة ،فیخرجاف تحت ظبلؿ السیكؼ
 (3) ."فةىمر حانقة كسیكؼ مصمتة كآذاف 

كما تضیؽ  ،اذرعن   -صمى اهلل عمیو كسمـ - كقد كقع ىذا الحدث "حیف ضاقت قریش بمحمد
كقررت أف  ،فائتمرت بو ،اكال تطیؽ عمیيا صبرن  ،اال تممؾ ليا دفعن  ،ا بكممة الحؽالقكة الغاشمة دائمن 

ا إال مف صاحبو فخرج كحیدن  ،كأكحى إلیو بالخركج ،تتخمص منو فأطمعو الٌمو عمى ما ائتمرت
 -كالسیاؽ یرسـ مشيد الرسكؿ  ،كقكتيـ إلى قكتو ظاىرة ،كأعداؤه كثر ،ال جیش كال عدة ،الصٌدیؽ

 ؛"أم كقد لجآ إلى الغار فأقاما فیو ثبلثة أیاـ ًفي اٍلغارًإٍذ ىيما  كصاحبو - صمى الٌمو عمیو كسمـ
كذلؾ الف المشركیف حیف فقدكىما كما تقدـ ذىبكا في طمبيما كؿ مذىب مف  ؛لیسكف الطمب عنيما

كاقتصكا آثارىما حتى اختمط  ،مائة مف االبؿ -أك أحدىما  -كجعمكا لمف ردىما  ،سائر الجيات
فصعدكا الجبؿ الذم ىما فیو  ،قریش سراقة بف مالؾ بف جعشـثر لككاف الذم یقتص األ ،عمیيـ

 (4). "ا مف اهلل ليماحفظن  ،فتحاذم أرجميـ لباب الغار كال یركنيما ،كجعمكا یمركف عمى باب الغار

أف یطمعكا عمیيما  ال عمى نفسو كلكف عمى صاحبو یجزع -رضي اهلل عنو   -كالصدیؽ 
صمى  -كالرسكؿ (5)"قدمیو ألبصرنا تحت"لك أف أحدىـ نظر : یقكؿ لو فیخمصكا إلى صاحبو الحبیب

یا ": فیقكؿ لو ؛كیطمئف مف قمبو ،یيدئ مف ركعو ،كقد أنزؿ الٌمو سكینتو عمى قمبو - الٌمو عمیو كسمـ
                                                             

 (ُّّٕ/عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم )/الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المنافتیسیر  ُ()
ـ الكسیط ) ِ()  (.ُِّْ/السدفة : الظممة كالطائفة مف المیؿ، انظر المعج
 (َِ/ٖلشنقیطي )محمد األمیف بف محمد ا /في إیضاح القرآف بالقرآف  أضكاء البیاف ّ()
 (ِِّّ/بف كثیر )اعیؿ بف عمر أبك الفداء إسم / البدایة كالنيایة  ْ()
   -صمى اهلل عمیو كسـم  -، باب فضائؿ أصحاب الرسكؿ   -صمى اهلل عمیو كسمـ  -في صحیحو ) كتاب فضائؿ أصحاب النبي  البخارم أخرجو ٓ()

 ( ُّٗٔح  َُٖٕ/( ، كأخرجو مسمـ في صحیحو ) باب فضائؿ أبي بكر الصدیؽ ّّٓٔح  ْ/ٓ
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"أبا بكر ما ظنؾ باثنیف الٌمو ثالثيما
، كىذا ىك حاؿ المؤمنیف عندما تشتد األزمات، كتكثر الكربات، (1)

 -عز كجؿ  - ا، كیثبتيا اهلل ا كسبلمن المؤمف، تتنزؿ السكینة عمى القمكب فتيرجعيا بردن كیضیؽ قمب 
كاف الركع كالخكؼ یدب أنحاء بدنو عمى  -رضي اهلل عنو   -بكر  يبما صبركا كاحتسبكا، فأب

 كالرسكؿ ،كالقكة المادیة كميا في جانب ثـ ماذا كانت العاقبة، -صمى اهلل عمیو كسمـ -رسكؿ اهلل 
. كاف النصر المؤزر مف عند الٌمو بجنكد لـ یرىا الناس؟ مع صاحبو منيا مجرد صمى الٌمو عمیو كسمـ

كفركا لمذیف  كالذؿ كالصغار ككانت اليزیمة      
 .-صمى اهلل عمیو كسمـ - منيج اهلل كرسكلو كبعدىـ عفبشركيـ كعتٌكىـ كتجٌبرىـ كطغیانيـ 

فكممة الٌمو  ..كى كىًممىةي الم ًو ًىيى اٍلعيٍمیا: العالي منتصرة قكیة نافذةكظمت كممة الٌمو في مكانيا "
« حكیـ»ه ءال یذؿ أكلیا "عزیز"كالٌمو  ،بدكف تصییر متعمؽ بحادثة معینة ،ىي العمیا طبیعة كأصبل

یقدر النصر في حینو لمف یستحقو"
(2)

 كیمكذ بحماه.

صمى اهلل عمیو  -كرعایتو لنبیو   -سبحانو كتعالى  -حفظ اهلل  لكمف ىنا فإنو یظير جمیان مد
كتزداد  ،فتثبت قمكبيـ ،كأصعبيا الظركؼفي أحمؾ  كلعباده المؤمنیف بإنزاؿ السكینة عمیيـ ،-كسمـ

 .-كتعالى تبارؾ  -ثقتيـ باهلل 

 :ة التي أنزليا اهلل في غزوة حنينالسكين: ثانياً 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ہۀ ہ ۀں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

﮶﮷  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲    .ٕٙالتوبة:    (ے ۓ ۓ 

 مكاطف مف كثیرة مكاطف في إیاىـ بنصره ،المؤمنیف عباده عمى -سبحانو كتعالى  - اهلل یمتف
 مف كرأكا ،األزمة فیو عمیيـ اشتدت الذم حنیف یكـ في حتى ،كاليیجاء الحركب كمكاضع ،المقاء

 عمیو اهلل صمى - النبي أف كذلؾ ،كسعتيا رحبيا عمى األرض بو عمیيـ ضاقت ما ،كالفرار التخاذؿ
 في -كسمـ عمیو اهلل صمى - إلیيـ فسار ،لحربو اجتمعكا ىكازف أف سمع ،مكة فتح لما -كسمـ

 یفكالمشرك ،األفن  عشر اثني فكانكا ،مكة أىؿمف  الطمقاء مف أسمـ كممف ،مكة فتحكا الذیف أصحابو
 ىـ التقكا فمما ،قمة مف الیكـ نغمب لف: بعضيـ كقاؿ ،بكثرتيـ المسممیف بعض فأعجب ،آالؼ أربعة

 الٌمو رسكؿ مع یبؽ كلـ ،أحد عمى أحد یمكم ال فانيزمكا ،كاحدة حممة المسممیف عمى حممكا ،كىكازف

                                                             

 (ِّسبؽ تخریجو )ص (ُ)
 (ُٔٓٔ/ّسید قطب ) /ظبلؿ القرآف بتصرؼ  ِ()
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(1)رجؿ" مائة نحك إال ،-كسمـ عمیو اهلل صمى -
 ربنا قاؿ كما ،األمر ادليـك  الخطب احتدـ كقد ىذا" 

﮶    كعبل جبل ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   قد كالشدة حدث فماذا ے ۓ ۓ
ضاقت قد الرحبة بأرجائيا كاألرض ،شیئان  تغف لـ العددیة فالكثرة؟ حمقاتيا استحكمت

(2)

.  
عبد  ابن أنا ،كذب ل النبي أنا) ينادي وعزيمة ثبات في -وسمم عميو اهلل صمى - والنبي

﮾  ): اسمو تبارك مولنا قال كما نزلت قد السكينة إنيا (3)(مطمبال ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸

  ﯁  ﯀   (ٕٙآالتوبة: ) (          ﮿ 

 ةدزیا غایتيا لتككف عباده عمى -كتعالى تبارؾ  - اهلل مف متنانان ا (الفتح) سكرة في السكینة كجاءت
 (ٗالفتح: )( ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ): شأنو جؿ قاؿ المؤمنیف یمافإ

 :اهلل في بيعة الرضوانالسكينة التي أنزليا : ثالثاً 
 الصحابة كقؼ حیف ،الرضكاف بیعة في أیضان  (الفتح) سكرة مف خرآ مكضع في السكینة كتأتي

 بف عثماف قتمكا مكة أىؿ كافإف  كاحدان  صفان  القتاؿ عمى -كسمـ عمیو اهلل صمى - اهلل رسكؿ یبایعكف
 تثبیتان  السكینة فتنزؿ ،لیيـإ -كسمـ عمیو اهلل صمى - اهلل رسكؿ سفیر -رضي اهلل عنو   - عفاف

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): شأنو جؿ قاؿ، (4)اكتككیدن  كتقكیة

 (8ٔالفتح: )  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 :السكينة التي أنزلت في صمح الحديبية: رابعاً 
 بیف المعاىدة تكقیع أثناء كذلؾ ..أیضا الفتح سكرة مف آخر مكضع في السكینة تجیئ كما"

 كأبى رأسو المشركیف مندكب (5)عمرك بف ؿیسي ركب كحیف ،الحدیبیة صمح في كالمشركیف المسممیف
 اسـ المعاىدة في یذكر أف ىأب أنو كما ،الميـ باسمؾ ككتب (الرحیـ الرحمف اهلل بسـ) یكتب أف

 غیر إلى عبداهلل بف (محمد) أكتب بؿ: كیقكؿ الرسالة بعنكاف ،- كسمـ عمیو اهلل صمى - اهلل رسكؿ
 (6)المسممیف ثكرة تثكر كعندئذ ،كالتعسؼ التعنت مف ذلؾ

                                                             

 (ِّّ/ُتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف / عبد الرحمف السعدم ) ُ()
 (ِِ/ُفي رحاب التفسیر/  لمشیخ عبد الحمید كشؾ ) ِ()
(، كأخرجو مسمـ في ُّْٔ، حُّٓ/ٓ" كیـك حنیف إذ أعجبتكـ كثرتكـ "  -تعالى  -أخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب المغازم ، باب قكلو  ّ()

 (ُْٕٓح ُٕٔ/ٓصحیحو ) كتاب المغازم ، باب في غزكة حنیف ،
 (ِّ/ُفي رحاب التفسیر/ لمشیخ عبد الحمید كشؾ ) ْ()
سيیؿ بف عمرك بف عبد شمس اسر یـك بدر كفدم كىك الذم تكلى المصالحة عمى القضیة التي كتبت بالحدیبیة كاقاـ عمى دینو إلى یـك  (ٓ)

 (ُْْ/ّالفتح إلى أف مٌف اهلل عمیو باإلسبلـ، انظر األعبلـ لمزركمي )

 (ُِّ/انظر كتاب في رحاب التفسیر/ لمشیخ عبد الحمید كشؾ )ٔ()
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نعمتو عمييم  -سبحانو وتعالى  - فذكر اهلللم يصبر عميو عمر بن الخطاب رضى اهلل عنو و "

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ أحوج ما كانوا اليياوىم بإنزاليا 

 .(8ٔالفتح: ) چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

لما منعيـ كفار قریش  ما في قمكبيـ مف القمؽ كاالضطراب -سبحانو كتعالى  -لما عمـ اهلل 
كاشترطكا عمیيـ تمؾ الشركط الجائرة الظالمة  ،مف دخكؿ بیت اهلل كحبسكا اليدل عف محمو

ما فیيا فثبتيا بالسكینة رحمة  -سبحانو كتعالى  - كلـ تطؽ الصبر فعمـ  ،فاضطربت قمكبيـ كقمقت
نو سبحانو عمـ ما في قمكبيـ أكىك  ،یة كجيا آخركتحتمؿ األ ،فة كلطفا كىك المطیؼ الخبیرأكر  منو

یة مف االیماف كالخیر كمحبتو كمحبة رسكلو فثبتيا بالسكینة كقت قمقيا كاضطرابيا كالظاىر اف األ
كما في قمكبيـ مف  ،لى إنزاؿ السكینةإنو عمـ ما في قمكبيـ مما یحتاجكف معو أتعـ االمریف كىك 

نزاليا ثـ قاؿ بعد ذلؾ إذ جعؿ الذیف كفركا في قمكبيـ الحمیة حمیة الجاىمیة إالخیر الذم ىك سبب 
ىميا ككاف اهلل أحؽ بيا ك أككانكا  ،فأنزؿ اهلل سكینتو عمى رسكلو كعمى المؤمنیف كألزميـ كممة التقكل

اؿ ما یناسبيا جعؿ اهلل في قمكب عماؿ كاألقك لما كانت حمیة الجاىمیة تكجب مف األك  ،ابكؿ شئ عمیمن 
لسنتيـ كممة التقكل مقابمة لما تكجبو حمیة الجاىمیة مف أكلیائو سكینة تقابؿ حمیة الجاىمیة كفي أ

عدائيـ حمیة أكحظ  ،لسنتيـأككممة التقكل عمى  ،كممة الفجكر فكاف حظ المؤمنیف السكینة في قمكبيـ
مف  االعدكاف عمى ألسنتيـ فكانت ىذه السكینة كىذه الكممة جندن الجاىمیة في قمكبيـ ككممة الفجكر ك 

لسنتيـ كثمرة أكلیائو ك أید بيا اهلل رسكلو كالمؤمنیف في مقابمة جند الشیطاف الذم في قمكب أجند اهلل 
ا فبل تدع شبية تعارض الخیر كال ا كٕاذعانن مر تسمیمن ا كلؤلا كٕایقانن ىذه السكینة الطمأنینة لمخیر تصدیقن 

مر فبل تمر معارضات السكء بالقمب إال كىي مجتازة مف مركر الكساكس الشیطانیة دة تعارض األإرا
لیيا فبل یظف إلیقكل إیمانو كیعمك عند اهلل میزانو بمدافعتيا كردىا كعدـ السككف  ،التي یبتمى بيا العبد

 (1).ككماليا كجماليا جبلليا في السكینة مكاقع ىي تمؾف نيا لنقص درجتو عند اهللأالمؤمف 

حساسیة المكاقؼ  ناثـ تأمم ،ضطرابلحظات االك  نزكؿ السكینة في الساعات الحرجة تأممنا مكف
سككف ك  أثر السكینة في تثبیت النفس ندرؾ یقینان  ،تنكع أشكالياك  التي نزلت فیيا تمؾ اآلیات

    منحة مف اهلل  السكینةك  ،عمیؽ ما تيخمفو مف ظبلؿ كارفة عمى القمب قد آتت ثمارىاك  ،اضطرابيا
 .في المكاقؼ التي تنخمع منيا القمكب -تبارؾ كتعالي -

                                                             

ـ المكقعیف عف رب العالمیف إانظر  ُ() ـ الجكزیة  /عبل  (َِِ/ْ)ابف القی
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 :تنزل السكينة عمى مجالس العمم والذكر خامسًا:
إف مجالس الذكر كالعمـ مف أعظـ األسباب التي مف أجميا تتنزؿ السكینة عمى قمكب المؤمنیف 

لما فیيا مف خیرات كبركات كآیات تتمى تجمي القمكب كتحییيا بحیاة اإلیماف  ،كتنشرح بيا صدكرىـ
تبیف عظـ ىذه المجالس لكثیرة تؤكد المعاني القرآنیة اآلنفة الذكر  نبكیةكقد ذكرت أحادیث  ،كالتقكل

  كمف ذلؾ: عمى قمكب عباده، -عز كجؿ   -كما ینزلو اهلل 
  غىرٍّ أىًبي ميٍسًمـو األى ٍف عى

ٍیرىةى  أىن وي قىاؿى  (1) مىى أىًبي ىيرى مىى ك  أىٍشيىدي عى ٍدًرمٍّ أىن ييمىا شىًيدىا عى أىًبي سىًعیدو اٍلخي
كفى الم وى  ال"أىن وي قىاؿى   -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -الن ًبيٍّ  ف ٍتييـٍ  ال  إً  -عز كجؿ  -یىٍقعيدي قىٍكـه یىٍذكيري حى

ًشیىٍتييـٍ الر حٍ بلاٍلمى  ٍف ًعٍندىهي ًئكىةي كىغى ـٍ الم وي ًفیمى ذىكىرىىي ـٍ الس ًكینىةي كى مىٍیًي لىٍت عى نىزى فالتسبیح  (2)" مىةي كى
مف أعظـ أسباب تنٌزؿ السكینة عمى  -عز كجؿ  -كالتحمید كالتيمیؿ كالتكبیر كذكر اهلل 

 قمكب المؤمنیف كغشایة الرحمة عمى قمكبيـ.
 ٍف اٍلبىرىاًء قىاؿى  كفي صحیح مسمـ ٍربيكطه ًبشىطىنىٍیفً كىافى  عى ؿه یىٍقرىأي سيكرىةى اٍلكىٍيًؼ كىًعٍندىهي فىرىسه مى رىجي

(3) 
عىؿى فىرىسيوي یىٍنًفري ًمٍنيىا فىمىم ا أىٍصبىحى أىتىى الن ًبي   تىٍدنيك كىجى عىمىٍت تىديكري كى ابىةه فىجى صمى  -  فىتىغىش ٍتوي سىحى

لىٍت ًلٍمقيٍرآفً  :فىذىكىرى ذىًلؾى لىوي فىقىاؿى   -اهلل عمیو كسٌمـ  فإذا كاف الحیكاف یشعر  (4)ًتٍمؾى الس ًكینىةي تىنىز 
بيذه السكینة كعظمتيا كتتحرؾ أركانو لتنزليا فما بالنا بقمب المؤمف كحبلكة اإلیماف التي 
یستشعرىا عند تنزؿ السكینة عمى قمبو؟ ال شؾ أٌنيا عظیمة كال یستطیع كصفيا إال مف 

 ذاقيا.

 :السكينة صفة أىل الغنم سادسًا:
كليذا صار الخیبلء كالفخر في  ،إف اآلدمي إذا عاشر نكعا مف الحیكاف اكتسب بعض أخبلقو

مف  ،كصار الجمالكف كالبغالكف فیيـ أخبلؽ مذمكمة ،كصارت السكینة في أىؿ الغنـ ،أىؿ اإلبؿ
مف  أخبلؽ الناس فیو بعض ،كصار الحیكاف اإلنسي ،ككذلؾ الكبلبكف ،أخبلؽ الجماؿ كالبغاؿ

 ككاف صفة أىؿ الغنـ السكینة كالكقار مف ىذا الباب فقد ركل أبك (5)."المعاشرة كالمؤالفة كقمة النفرة
ـٍ " :یقكؿ -صمى اهلل عمیو كسمـ -قاؿ سمعت النبي  -رضي اهلل عنو   -ىيرىٍیرىةى  ًف ىي جاء أىٍىؿي اٍلیىمى

                                                             

كقاؿ سمعت مف یذكر أنو یكنى أبا مسمـ. ككاف ثقة قمیؿ الحدیث كقد ركل  مكلى فاطمة بنت عتبة بف ربیعة بف عبد شمس كیكنى أبا عبد الرحمف، ُ()
البف سعد   لعف عمر كزید بف ثابت. قاؿ محمد بف عمر: كتكفي بالمدینة سنة سبع كتسعیف كىك بف اثنتیف كسبعیف سنة. انظر الطبقات الكبر 

(ٓ/ٖٖ) 
ـ في صحیحو ) باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآ ِ()  (ََّٕ، حِٕ/ٖف أخرجو مسم
 (َّْ/ّالشطف ىك الحبؿ الطكیؿ الذم تربط بو الدابة ، انظر القامكس المحیط /الفیرزآبادم ) ّ()
(، كأخرجو مسمـ في صحیحو ) باب نزكؿ السكینة َُُٓح ُٖٖ/ٔالبخارم في صحیحو ) كتاب فضائؿ القرآف ، باب فضؿ سكرة البقرة  أخرجوْ()

 (.ُِٖٗح ُِّٗ/لقراءة القرآف 
 (ْْٕ/ُإقتضاء الصراط المستقیـ /أحمد بف عبد الحمیـ بف تیمیة  ) ٓ()
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یى اإلً أىرىؽُّ أىٍفًئدىةن كىأىٍضعىؼي قيميكبنا  اًنیىةه الس ًكینىةي في أىٍىًؿ الغنـ كىاٍلفىٍخري كىاٍلخي ةي یىمى ءي في بلیمىافي یىمىافو كىاٍلًحٍكمى
ٍطًمًع الش ٍمسً اٍلفىد اًدیفى أىٍىًؿ اٍلكى  بیاء عمى رعایة الغنـ، األن -عز كجؿ  -اهلل  در بلذا ؛ (1)"بىًر ًقبىؿى مى

ا إلى سیاسة ؛ لیكسیاستيا ، كیحمميا عمى محة الغنـ؛ إذ الراعي یقصد مصاألمـككف ذلؾ تدریجن
متمكننا مف سیاسة الخمؽ  كاف، . كمف تدر ب عمى ىذا كأحكـيا كسیاستيات، كیقكـ بكمفمراشدىا
أكلى لما خص بو أىميا مف السكینة، كطمب العافیة، . ككانت الغنـ بيذا ، كالرفؽ بيـكرحمتيـ

، ىؿ الغنـالسكینة في أ" :-صمى اهلل عمیو كسمـ - رسكؿ ، كلذلؾ قاؿكالتكاضع. كىي صفات األنبیاء
في أىؿ اإلبؿ كالفخر كالخیبلء

(2)

. 

 الشلٔية اليت تيطق على لشاٌ احملدثني الجالح: املطلب

عمى طائفة مف المؤمنیف أنو یجرم الكبلـ عمى ألسنتيـ -عز كجؿ  -إف مف فضؿ اهلل 
 .كمٌنةن عمیيـ -كجؿ عز  -فینطقكف بالدرر كالًحكـ تكفیقان مف اهلل 

ٍیرىةى  أىًبي عىفٍ كما أخرج اإلماـ البخارم في صحیحو  ٍنوي  الم وي  رىًضيى  ىيرى م ى الن ًبيٍّ  عىفٍ  عى مىٍیوً  الم وي  صى ـى  عى م  سى  كى
ا كىافى  قىدٍ  ًإن وي  :"قىاؿى  ى ًفیمى ـٍ  مىضى ـً  ًمفٍ  قىٍبمىكي د ثيكفى  اأٍليمى  ٍبفي  عيمىري  فىًإن وي  ًمٍنييـٍ  ىىًذهً  أيم ًتي ًفي كىافى  ًإفٍ  كىإًن وي  ،ميحى

ط ابً  " اٍلخى
(3)

 

ثیف لیست ىى دٍّ ینة ال تى تنًطؽ عمى لساف المحالسك إف: "-رحمو اهلل  -(4)یقكؿ اإلماـ البیيقي 
كما یيمًقى الممؾ ؛ ث الحكمةًإنما ىى شىء مف لطائؼ صنع اهلل تيمًقى عمى لساف المحدٍّ  ،شیئا یيممؾ

. كیينطؽ المحٌدثیف بنيكىت الحقائؽ مع تركیح األىسرار ككشؼ الشُّبىة ،عمى قمكب األىنبیاءً الكحىى 
كأىنطقت  ،كاكتسًت الكقار ،كخشعت ،كسكنت ًإلیيا الجكارح ،كالٌسكینة ًإذا نزلت فى القمب اطمأىف  بيا

نىى كالفيحش كالم غك  ،المساف بالٌصكاب كالحكمة كقد  .(5)"كالييٍجر ككٌؿ باطؿكحالت بینو كبیف قكؿ الخى
ذكر لنا المؤرخكف كأصحاب السیىر كثیرا مف قصص أكلئؾ الصالحیف كعمى رأسيـ عمر بف الخطاب 

ذلؾ الرجؿ المميـ التي كانت الكممات تخرج مف فیو تطابؽ اآلیات التي تتنزؿ  ،-رضي اهلل عنو   -
لیدلنا ذلؾ داللة قاطعة أٌنيا مف تكفیؽ اهلل كٕاليامو ليذا الصحابي الجمیؿ كقد  -عز كجؿ  -مف اهلل 

                                                             

 (ُٖٗ، حِٓ/ُفي صحیحو ) باب  تفاضؿ أىؿ اإلیماف  مسمـ  أخرجو  ُ()
 (ُٖٗ، حِٓ/ُفي صحیحو ) باب  تفاضؿ أىؿ اإلیماف  مسمـ  أخرجو  ِ()
 [ِٖٖ/ ُُ] البخارم صحیح (ّ)
اًفظي العىبل مىةي،  (ْ) ، كي ىيكى الحى ٍكًجردمُّ ًميٍّ بًف ميٍكسىى الخيٍسرى ، أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي الحيسىٍیًف بًف عى ، الفىًقٍیوي، شىٍیخي اإًلٍسبلىـً اًنٍیفى الث ٍبتي ثىمى ًلدى:ًفي سىنىًة أىٍربىعو كى

اًنٍیؼى الن افعىةى، كىافى  ن ؼى الت صى صى . بيكًرؾى لىوي ًفي ًعممو، كى مٍّبلن ًفي زيٍىده  كثبلثمائة ًفي شىٍعبىافى مىى سیرىة العيمىمىاء، قىاًنعان ًبالیىًسٍیر، ميتىجى البىٍیيىًقٌي عى
 (ُُِّ/ّكىكىرىعو، انظر تذكرة الحفاظ )

 (َّٕ/ٔدالئؿ النبكة لمبیيقي ) ٓ()
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ما  "بذلؾ فقاؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو: - صمى اهلل عمیو كسمـ -شيد صحابة رسكؿ اهلل 
أف السكینة تنطؽ عمى لساف  -صمى اهلل عمیو كسمـ -كنا ننكر كنحف متكافركف أصحاب محمد 

-اهلل عنو رضي   - عمر 
 (1)

. 

ما  ثـٌ حتى في كاقعنا المعاصر فإف كثیران مف الخطباء كالكعاظ مٌمف یتكٌمـ بالكممة أماـ الناس 
 ،یمبث أف یيخبرؾ أنو الیدرم كیؼ نطؽ بو كأٌف ما تكٌمـ بو لیس مما یعرفو كیجكؿ في قمبو كتفكیره

 .مما یدلؿ أٌف السكینة تتنزؿ عمى كثیر مف المؤمنیف مٌمف یشاء اهلل ليـ ذلؾ

                                                             

 (ِْٔ/ِ( ، المعرفة كالتاریخ )َُِ/  ٔالبدایة كالنيایة  البف كثیر: ) ُ()
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 :مباحث خمسة كیتككف مف
 الطمأنینة :المبحث األول 

 الرحمة :المبحث الثاني 

 اليكف :المبحث الثالث 

 األمف :المبحث الرابع 

 عبلقة السكینة بنظائرىا :المبحث الخامس
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 مقدمة:
 ال كاف -عز كجؿ  -اهلل  كتاب في جاءت التي مكاطنياك  ،يایكمعان السكینة لفظة عمى التعرؼ بعد
عز كجؿ  -اهلل  لكتاب كبعد استقرائي؛ الكریـ القرآف في المكجكدة السكینة نظائر عمى التعرؼ مف بد
 :كىي ،السكینة لكممة النظائر بعض كجكد إلى تكٌصمت -

  الطمأنینة .ُ
 الرحمة .ِ
 اليكف .ّ
 األمف .ْ

 :اآلتیة المباحث في يایف القكؿ ؿیتفصك 
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 :مطالب ثبلثة مف تككفیك 

 

 مفيكـ الطمأنینة :المطمب األول. 

 

 يا في القرآف الكریـىمشتقات كممة طمأنینة ككجك  :المطمب الثاني. 

 

 الكریـ في القرآف "طمأنینة"كركد المفردة القرآنیة  :المطمب الثالث. 
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 مفَْو الطنأىٔية :األّل املطلب

 :الطمأنينة في المغة
 :(1)ابن منظورالطمأنينة عند  :أولً 

ٍأًنینىةي السُّككفي كاٍطمىأىف  الرجؿ ": عف الطمأنینة قاؿ ابف منظكر طىٍأمىفى الشيءى سىك نو كالطُّمى
ٍأنینة أىم سىكىفاٍطًمئنانان   (2)"كطيمى

 :(3)الطمأنينة عند صاحب بن عباد :ثانياً 
ؿي ": قاؿ صاحب بف عباد عف الطمأنینة أف الر جي أًنٍینىةي . سىكىفى : اٍطمى ـي : كالطُّمى كىي كالميٍطمىًئفي . االٍس

ةه الٍرضه األ بمعنى ًفضى ٍمعيو طيميٍكف؛ ٍمفي كذلؾطكال ،ميتىطىاًمنىةالميٍنخى فى : ظىٍيرىه كطىٍمأفى . كجى بمعنى طامى
 (ْ)."سىك ٍنتييا: كطىأمىٍنت نىٍفسي

 :(5)الطمأنينة عند الفراىيدي :ثالثاً 
اٍطمأىف  الٌرجؿ كاطمأٌف قىٍمبيوي كاطمأن ت نىٍفسيو إذا سىكىفى ": عف الطمأنینة قاؿ الخمیؿ الفراىیدم

ًفضة كىيالكالميٍطمىًئفُّ مف األرض  ،كاستأنس  (6)"الميتىطىٍأًمنة: ميٍنخى

 -:(7)الطمأنينة عند الرازي :رابعاً 
ًئفٌّ إلى كذا كذاؾ مي ك  ًاٍطمىأىف  الرجؿ اٍطًمٍئنىانان " ٍأًنینىةن أم سكف كىك ميٍطمى طىٍمأىفى ك  ٍطمىأىفٌّ إلیوطيمى

 .(ٖ)"طىٍأمىنىوي بمعنى عمى القمبك  ظيره
 
 
 

                                                             

 ٗ(ص )سبقت ترجمتو  انظر  (ُ)
 (َِٕٕ/ْلساف العرب /ابف منظكر ) ِ()
، كالمكنى بأبي القاسـ، الطالقاني «الكفاة  كافي» ك« الصاحب » ىك إسماعیؿ بف عٌباد بف العباس بف أحمد بف إدریس الممٌقب بػ  (ّ)

 ىػّٖٓـ( )ت ّٖٗىػ   ِّٔكلغكم مف الكبار. كلد سنة ) نكادر الدىر عممان كفضبل كتدبیران كجكدة رأم. أدیب األصفياني، كاف مف
 ( ُٕٕ/ُـ(. انظر تراجـ شعراء المكسكعة الشعریة )995

 (ِِّٔ/المحیط في المغة /الصاحب بف عباد ) ْ()
الخمیؿ بف أحمد الفراىیدم أحد أئمة المغة كاألدب كیرجع إلیو الفضؿ في تأسیس عمـ العركض ككضع أكؿ معجـ عربي، كلو ریادتو في  (ٓ)

 ( َٓٔ/ُى كالریاضة.انظر تراجـ شعراء المكسكعة الشعریة )المغة كالنحك كعمـ المكسیق
 (َُِْ/العیف/ لمفراىیدم ) ٔ()
(ٕ)

. أنظر  محمد بن محمد بن أبً بكر الرازي المكً مات فً ثالث شهر رجب سنة خمس وستٌن وستمائة بمدٌنة قوص من صعٌد مصر

  (ٔ٘ٔ/ٔ/ محمد المكً ) ذٌل التقٌٌد فً رواة السنن واألسانٌد

 (َّْ/ُانظر كتاب مختار الصحاح/ لمرازم ) ٖ()
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 :(1)ابن فارسالطمأنينة عند  :خامساً 
ٍیؿه بزیادة ىمزة": قاؿ ابف فارس . اطمأف  المكاف یطمئٌف طمىأنینة: یقاؿ. الطاء كالمیـ كالنكف أيصى

."سىك نت: كطامنت ًمنو
(2)

 
اليدكء كالسككف عمى  (3)الطمأنینة السككف بعد االنزعاج ذكره الراغب كقاؿ الحرالي": كقیؿ

 (4)".سكاء الخمقة كاعتداؿ الخمؽ
ستقرار بعد السككف كاليدكء كاالتعریؼ الطمأنینة "لسابقة یمكف تعریفات االكبالنظر الى 

 ."نزعاجاال

 :صطالحالطمأنينة في ال
 (5)-:الطمأنينة عند ابن القيم: أولً 

 -ذكر ابن القيم لمطمأنينة عدة تعريفات منيا:
 (6)"كىذا ال یككف إال مع الیقیف بؿ ىك الیقیف بعینو ،ىي سككف القمب إلى الشيء ككثكقو بو" .ُ
كلـ تسكف  ،كذكره همر السككف كاالستقرار فيي التي قد سكنت إلى ربيا كطاعتو كأ": الطمأنینة .ِ

 ،كنيیو كخبره همر كاطمأنت إلى أ ،فقد اطمأنت إلى محبتو كعبكدیتو كذكره ،إلى سكاه
كاطمأنت إلى  ،كاطمأنت إلى التصدیؽ بحقائؽ أسمائو كصفاتو ،كاطمأنت إلى لقائو ككعده

كاطمأنت إلى كفایتو  ،كاطمأنت إلى قضائو كقدره ،كبمحمد رسكالن  كباالسبلـ دینان  بو ربان  االرض
كأف  ،كمو ىامر فاطمأنت بأنو كحده ربيا كٕالييا كمعبكدىا كممیكيا كمالؾ أ ،كحسبو كضمانو

 (7)."كأنيا ال غنى ليا عنو طرفة عیف ،مرجعيا إلیو
الصدؽ طمأنینة : األثر المعركؼسككف القمب إلى الشيء كعدـ اضطرابو كقمقو كمنو " -ّ

كالكذب ریبة أم الصدؽ یطمئف إلیو قمب السامع كیجد عنده سككنا إلیو كالكذب یكجب لو 
البر ما اطمأف إلیو القمب أم سكف إلیو كزاؿ عنو اضطرابو : كمنو قكلو كارتیابان  ان اضطراب

 (8)."كقمقو
                                                             

 (ُُسبؽ ترجمتو انظر ) ص (ُ)
ـ مقاییس المغة/ البف فارس) ِ()  (َّّّ/معج
كجاؿ  الحرالي  ىك العبلمة المتفنف أبك الحسف عمي بف أحمد بف حسف التجیبي األندلسي.. كلد بمراكش، كأخذ النحك عف ابف خركؼ، كلقي العمماء، ّ()

 (ُٓٔ/سنة سبع  كثبلثیف كست مئة. انظر طبقات المفسریف / لمسیكطي ) في الببلد. مات
 (ُْٖٓ/التكقیؼ عمى ميمات التعاریؼ/ المناكم ) ْ()
 ُّسبؽ ترجمتو ص (ٓ)
  (ُْٕ/ِالصكاعؽ المرسمة /ابف القیـ الجكزیة ) (ٔ)
ـ الجكزیة ) ٕ()  (ٕٔ/ُاغاثة الميفاف/ ابف القی
ـ الجكزیة ) ٖ()  ( ْ/ٕالتفسیر القیـ/ ابف القی
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 :الطمأنينة عند الفقياء :نياً ثا
ااٍسًتٍقرىاري ": ًىيى  ننا مى اًء زىمى اءي : قىاؿ الش اًفًعی ةي . اأٍلٍعضى نىاًبمىًة . أىقىمُّيىا أىٍف تىٍستىًقر  اأٍلٍعضى كىًعٍندى اٍلحى

ديىيمىا:كىٍجيىافً  ٍذىىًب  ،حيصيكؿ السُّكيكًف كىإًٍف قىؿ: أىحى ًحیحي ًفي اٍلمى ٍكًر : كىالث اًني ،كىىيكى الص  ًبقىٍدًر الذٍّ
 .(1)"اٍلكىاًجبً 
 :عمماء النفس دالطمأنينة عن -ثالثاً 

Maslow مكسما عالـ النفس یعتبر
 النفسیة عف الطمأنینة لمفيكـ تعرضكا مف أكائؿ مف (2)

 مف كمتقبؿ محبكب بأنو الفرد شعكر": النفسیة بأنيا الطمأنینة عرؼ حیث اإلكمینیكیة البحكث طریؽ
كالتيدید  الخطر بندرة فیيا یشعر محبط غیر كدكره صدیقة بیئتو أف بینيـ یدرؾ مكاف كلو فیخر اآل

كالقمؽ"
(3) 
متطمباتو  لتحقیؽ كالقمؽ الخكؼ مف كالتحرر باالستقرار الفرد " شعكر ابأني (4):الجميمي ايعرفي

 (5)" تكیفان  أكثر كجعمو قدراتو أدراؾ عمي كمساعدتو

 كاآلالـ الصراعات مف یعاني كال التكترات كاألزمات مف الفرد خمك" :(6)العيسوي رحمنعبد ال ياويعرف
 (7)"عنيا راضیان  نفسو مف كاثقان  یككف كاف كالحادة العنیفة االنفعاالت مف خالیان  یككف فأك  النفسیة

 اإلنساف كیشعر ،الخكؼ ىذا كاف مصدر أیان  الخكؼ مف التحرر":(8)خالقعبد ال ياعرف حين في
 فإف ،االجتماعي كمركزه كحقكقو كمستقبمو كعممو كأكالده صحتو عمي مطمئنان  كاف ما متى باألمف
باألمف  كالشعكر باألمف شعكره یفقد فئة التيدید ىذا الفرد تكقع حتى أك ىذه األشیاء یيدد ما حدث

                                                             

 (ِٕ/ِٕالككیت ) –انظر المكسكعة الفقيیة الككیتیة )/ كزارة األكقاؼ  ُ()
عالـ نفس أمریكي، كلد في برككمیف، نیكیكرؾ، أبكاه مياجراف یيكد مف ركسیا. اشتير بنظریتو تدرج الحاجات، یعتبر أحد مؤسسى معيد  (ِ)

( ابعد ما تستطیعو الطبیعة ُْٓٗالدافعیة كالشخصیة )-( ُٖٔٗنحك سیككلكجیة كینكنة) -كمف أبرز مؤلفاتو: ایسالف في كالیفكرنیا، 
 (ُِٕٗالبشریة )

 ـ ََِٓ( إصدار عاـ ٔانظر عبلقة اشتراؾ الطبلب في جماعات النشاط الطبلبي، رسالة ماجستیر الباحث: عسراف جياد العنزم )ص  ّ()
ـ الدیني كعبلقتو باألمف النفسي. حكمت عبداهلل نصیؼ الجم ْ() ـ النفس، كصاحب رسالة ماجستیر بعنكاف اإللتزا  یمي، باحث في عم
 ـ ََُِ( اصدار عاـ ُٖانظر رسالة ماجستیر بعنكاف اإللتزاـ الدیني كعبلقتو باألمف النفسي )ص ٓ()
كجامعة بیركت العربیة ، مف أبرز مؤلفاتو أصكؿ البحث ، اضرابات : أستاذ عمـ نفس بكمیة األداب بجامعتي اإلسكندریة عبد الرحمف العیسكم (ٔ)

  الطفكلة كالمراىقة كعبلجو.
 (ٕٔص )سیككلكجیة التنشئة االجتماعیة، عبد الرحمف العیسكم اإلسكندریة، دار الفكر. ٕ()
ـ  ٖ() ـ النفس العا  أحمد عبد الخالؽ مف عمماء النفس المعاصریف، مف مؤلفاتو عم
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 نفسي سبلـ لكؿ األكؿ العدك ىك الشعكر ىذا فقداف أف كما النفسیة الصحة شركط مف ضركرم شرط
 (1)"الشدائد أماـ كصمكد

 قد التعريفات ىذه غمبأ أن ىير  لمطمأنينة المتعددة التعريفات يذهل الباحث استعرض أن وبعد
 :ةاآلتي الجوانب عمي ركزت
 السككف كالكقار كاالستئناس كاليدكء. :أف المراد بالطمأنینةاتفاؽ أىؿ المغة ب .ُ
یصؿ الباحث إلى أف ىناؾ ترادفان كتداخبلن بیف لفظتي السكینة كالطمأنینة حیث إف كبلن منيما  .ِ

 االستقرار كاليدكء النفسيكصؼ لمعنى 
إف مفيكـ الیقیف عند المؤمنیف ىك الكاقع العممي لمطمأنینیة، حیث إف المؤمف یعیش ىادئا  .ّ

في نفسو سعیدا في معیشتو، خالیان مف التكترات كاألزمات النفسیة التي تطرأ عمى الناس، 
 كىذا ال یككف إال لممؤمنیف.

 .حتراـاك  كمحبة كمكدة ءبدؼ كالتعامؿ لو فیخر اآل بتقبؿ الفرد إحساس ضركرة .ْ
 كانفعالیان  كشخصیان  نفسیان  متكافقان  الشخص یككف حیث النفسیةك  الشخصیة السبلمة ضماف .ٓ

 سكاء بو المحیطیف فیخر اآل كمع نفسو مع بالسعادة كیشعر ،بیئتو كمع نفسو مع كاجتماعیان 
 .خال ...اإلخكاف أك فاالكالد كافأ

 

                                                             

ـ النفس ُ() ـ  عم  (ِْٖص)عبد الخالؽ أحمد  –العا
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 كلنة طنأىٔية يف القرآٌ اللرٓهمظتقات : ىٕاملطلب الجا

 حسب مسمسمةن  السكرة اسـ یبیف قاـ الباحث باعداد فيرست في كتاب اهلل، مف خبلؿ البحث
 مف نزكليا كزمف ،كاآلیة ،القرآنیة المفظة فیيا كردت التي اآلیة كرقـ ،العثماني المصحؼ في ترتیبيا

 : یمي فیما كذلؾ ،القرآني المصطمح ليذا االشتقاقیة كالصیغة ،كالمدني المكي حیث

 اآلية القرآنية رقم اآلية اسم السورة
زمن 
 نزوليا

صيغة المصطمح 
 الوارد

 143 اليساء
ڻ ۀ ۀ  ڻں ں ڻ ڻ ڱ)

 (ہ ہ ہ ہ
 اطمأهيتم مدهية

 تطمئن مدهية (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) 113 املائدة

 مدهية (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)  ألاهفال
 تطمئن

 

 7 يووس
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

 (پ ڀ
 اطمأهوا مكية

 مطمئن مكية (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) 146 ىحلال

 112 الىحل
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

 (ٹ
 مطمئىة مكية

 95 إلاسراء
ېئ ) ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 (ېئ
 مطمئىين مكية

 11 الحج
ں ں ڻ  ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

 (ڻڻ ڻ
 اطمأن مدهية

 املطمئىة مكية (ٺ ٿ ٿ ٿ) 27 الفجر

 :وبالغتيا القرآنية ()الطمأنينية كممة أىمية
 أثر مف الكجكه ليذه لما ،كمعانیيا كجكىيا تعدُّدي   -بشكؿ عاـ  – القرآنیة الكممة ببلغة مف إف"

 المعاني كىذه ،معنى أكثر مف لمكممة تجد فإنؾ ،ككاضحة ةیٌ جم صكرة في معانیو برازإ التفسیر ك  عمى
بعضيا  یعاضد بؿ ،فیيا تناقض كال تضارب ال مختمفة كمعاني ،ریلمتفس شتى ألكانان  تضفي كتعطي

 ،معنى كاحد عمى كمقصكرة محصكرة جعميای كال ،اتساعا أكثر ةیالقرآن الكممة جعؿی كذلؾ ،بعضان 
 فیتتب كنحف ،كجدی لـ منيا أحسف كجدی أف في العرب لساف ریأيد ثـ ،لفظة منو نيزعت لك اهلل ككتاب
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 سبلمة في كمئذیالعرب  مرتبة عف لقصكرنا مكاضع في كجييا نایعم خفىیك  ،أكثره في البراعة لنا
(1)"كبلـال زیكم ،حةیالقر  كجكدة ،الذكؽ

  

ا ليتضح لنا جميًا أثر تعدد تعّرض إلى أوجو كممة الطمأنينية ومعانييأفي ىذا المطمب أن  أحاولوس

 ام.الكممة في عدة آيات واختالف معاني ىذه اآليات حسب سياقيا العورود
 :الكريم القرآن في الطمأنينة كممة وجوه

 :اآلتيعمى النحك  يكى أكجو عدة عمى ـیالكر  القرآف في الطمأنینة كممة جاءت
 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) -سبحانو كتعالى  -كقكلو  (2)المعاينة والمشاىدة .ُ

 (َِٔ البقرة:)  (ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀڀ ڀ ڀ

زالة الخوف والسكوناألمان و  .ِ ا 
(3)

ڻ  ڻں ں ڻ ڻ )-سبحانو كتعالى  -كقكلو  

ژ ) -سبحانو كتعالى  -قكلة ك  (َُّ :النساء) ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 (َُ األنفاؿ:)  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) -سبحانو كتعالى  -كقكلو  (4)الركون .ٖ

 (ٕ :یكنس)  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 :لصرفي لكممة طمأنينةالوزن ا
 ختمؼ عمماء المغة في الكزف الصرفي لكممة طمأنینةا

فیككف كزف ؛ إلى أف  أصمو )ط أ ـ ف( كٕاٌنما حدث فیو قمبه بتقدیـ اليمزة (5)سیبكیوذىب "
( عمى مذىب سیبكیو )اٍفمىعىٌؿ(ك )اٍطمأٌف(  .)ميٍفمىًعبٌل( عمى القمبك )ميٍطمىًئفٌّ

رًميٌ  فیككف كزف ؛ إلى أف  األصؿ )ط ـ أ ف( كىك عكس مذىب سیبكیو (6)كذىب أبك عمر الجى
( )اٍفعىمىٌؿ(ك )اٍطمىأىٌف( (ك )ميٍطمىًئفٌّ (ك )ميٍفعىًمبلًّ( مثؿ )اٍقشىعىر  " )كميٍقشىًعرٍّ

كطمأنینة عمى كزف فعممیمة أك .(7)
 ستقرارالتي تفید السكینة كاليدكء كاألمف كاالفمعمیمة 

                                                             

 (ُِٓ/الكجیز بتصرؼ / ابف عطیة ) المحررانظر  ُ()
 (ِِّ/ٓبیاف المعاني لمبل حكیش ) ِ()
 (ْْٗ/ُلمبیضاكم ) /أنكار التنزیؿ كأسرار التأكیؿ ّ()
 (َُّٗ/لمكاحدم النیسابكرم ) /المحرر الكجیز في تفسیر الكتاب العزیز ْ()
حجح انعزب، أتٕ تشز، انفارسً، حى انثصزي. ٔقذ طهة انفقّ ٔانحذٌج يذج، حى أقثم عهى انعزتٍح، فثزع ٔساد أْم  سٍثٌّٕ إياو انُحٕ، (ٓ)

 (84/1857انعصز، ٔأنف فٍٓا كتاتّ انكثٍز انذي ال ٌذرك شأِٔ فٍّ. قٍم: ياخ سُح حًاٍٍَ ٔيائح، يجهح انثحٕث اإلساليٍح )

النحكم؛ كاف فقیيان عالمان بالنحك كالمغة، كىك مف البصرة كقدـ بغداد، كأخذ النحك عف أبك عمر الجرمي: صالح بف إسحاؽ الجرمي  (ٔ)
  (ِْٔ/َُاألخفش كغیره، ركل الحدیث، كلو في النحك كتاب جید یعرؼ ب " الفرخ " انظر تاریخ بغداد)

ـ العربي لعبد الرازؽ الصاعدم ) (ٕ)  ٔ(/ْتداخؿ األصكؿ المغكیة كأثره في بناء المعج
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 يف القرآٌ اللرٓه ّمظتقاتَا "طنأىٔية " لفظةّرّد : جالحاملطلب ال

 

تبیف أف المفردة القرآنیة " طمأنینة "  -عز كجؿ  - هللا كتاب فً ئهواستقرا الباحث تأمل بعد
في  (1)ي أكثر مف مكضعف - -سبحانو كتعالى  -تبارؾ ك -كمشتقاتيا قد تكررت في كتاب اهلل 

 :عمى النحك اآلتي شتى كىي صیغالسكر المكیة كالمدنیة كعمى 

  :ضفعل ماجاءت  .ٔ
ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ):-سبحانو وتعالى  -كما في قولو  .أ 

 ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻں ں ڻ ڻ ڱڱ
 (َُّ :النساء)

كٕالى ذلؾ ذىب  ،كالصبلة ىنا صبلة الخكؼ ،أٌف معنى قضیتـ الصبلة أم فرغتـ منيا :الظاىر
كالذكر المأمكر بو ىنا ىك الذكر بالمساف إثر صبلة الخكؼ . ككذا فسره ابف عباس ،الجميكر

 ،كالتكبیر ،التيمیؿ: فأمركا بذكر اهلل مف ،اهللعمى حٌد ما أمركا بو عند قضاء المناسؾ بذكر 
كالتأیید في جمیع األحكاؿ فإف ما ىـ فیو مف ارتقاب مقارعة  ،كالدعاء بالنصر ،كالتسبیح

 (2).كااللتجاء إلى اهلل ،حقیؽ بالذكر ،العدك

 (3).فإن أىل التأويل اختمفوا في تأويمو ، ڻ(ں ں ڻ ڻ): أما قولو

 .كأقمتـ في أمصاركـ فإذا استقررتـ في أكطانكـ .ُ
فأتمكا حدكدىىا برككعيا : أم ،"فإذا استقررتـ""فأقیمكا الصبلة": معنى ذلؾ: كقاؿ آخركف .ِ

 .كسجكدىا
فإف زاؿ الخكؼ  ،األمفحصكؿ ىك إزالة الخكؼ ك : المقصود باإلطمئنان في اآليةوبالتالي فإن 

 .قاصریيا عف شيء مف حدكدىا غیر ،أتمكا حدكدىىا المفركضة عمیكـك كتكفر االمف فأقیمكا الصبلة 
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): -سبحانو وتعالى  -وفي قولو  .ب 

 (ٕ :یكنس)  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

                                                             

 ( ّٕانظر الجدكؿ المبیف لعدد تكرار طمأنینة كمشتقاتيا ص ) (ُ)
 (ِْٔٓ/أبك حیاف ) /البحر المحیط ِ()
 (ُٓٔٗ/لمطبرم ) في تأكیؿ القرآف/ جامع البیاف ّ()
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 . معناه ال یخافكف: كقیؿ. ال یؤممكف لقاء ثكابنا كعقابنا أم( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

كال  ،اآلخرةكالمعنى أٌف المكذب بالبعث لیس یرجك رحمة في  ،كىذه اآلیة في الكفار": (1)قال ابن زيد
أرضیتـ : كرضكا بالحیاة الدنیا مف اآلخرة كقكلو: كفي الكبلـ محذكؼ أم. یحسف ظنان بأنو یمقى اهلل
كالمعنى أٌف منتيى غرضيـ كقصارل آماليـ إنما ىك مقصكر عمى ما  بالحیاة الدنیا مف اآلخرة

 غایة "كجعمكا الدنیا ،ما سكاىاكرفضكا  ،كقنعكا بيا ،كاطمأنكا أم سكنكا إلیيا. یصمكف إلیو في الدنیا
 كمف ،حصمكىا حصمت طریؽ بأم ،كشيكاتيا مذاتيام عمى كأكبكا ليا فسعكا ،قصدىـ كنيایة مراميـ

 (2)إلیيا" كأعماليـ كأفكارىـ كنیاتيـ إرادتيـ صرفكا قد ،ابتدركىا الحت كجو أم

. كقد اطمأنكا بيا: أم كیحتمؿ أف یككف كاك الحاؿ ،كالظاىر أٌف كاطمأنكا بيا عطؼ عمى الصمة 
ما أنزلناه مف : كقاؿ ابف زید. العبلمات الدالة عمى الكحدانیة كالقدرة: كقیؿ. آیات القرآف: كاآلیات قیؿ

 (3)حبلؿ كحراـ كفرض مف حدكد كشرائع أحكاـ

فيـ لذلؾ  ،إف الذیف ال یخافكف لقاءىنا یكـ القیامة: -سبحانو كتعالى  -یقكؿ ": (4)قال أبو جعفر
ا مف اآلخرة ،متنافسكف في زیف الدنیا كزخارفيا ،مكذٍّبكف بالثكاب كالعقاب  ،راضيكف بيا عكضن

 ،كحججو عمى عباده ،كىي أدلتو عمى كحدانیتو - كالذیف ىـ عف آیات اهلل كف،ف إلیيا ساكنك مطمئن
 .(5)")غافمكف( -في إخبلص العبادة 

كظممكا  ،بالدنیا كممذاتياقد تعمقكا  ان ىناؾ أناسأف  :السابقة من اآلية الباحث يستنتج إنومن ىنا ف
 -، الذیف أخزاىـ اهلل رؤساء كحكاـ الیكـبعض أمثاؿ  ،كبددكا الطاقات ،كنيبكا الثركات ،كاكتكبر 

في الدنیا قبؿ األخرة، كىذا األمر لیس ببعید عنا، كما حصؿ في اآلكنة األخیرة مف   -كتعالى تبارؾ 
ثكرات ضد الظممة كالمفسدیف كاقتبلعيـ مف عركشيـ ، لیدلؿ كبكضكح عمى ىذه المفاىیـ القرآنیة 

طمئنانيـ ليذه الدنیا لف یدكـ ، كأف النصر لعباد اهلل افمیعمـ ىؤالء المفسدكف بأف   آنفة الذكر.

                                                             

لجكؼ في ق في منطقة اُِىك جابر بف زید األزدم محدث كفقیو ، كٕاماـ في التفسیر كالحدیث ، كىك مف أخص تبلمیذ ابف عباس ، كلد عـا  ُ()
 .ٖٓ/ ّق . أنظر حمیة األكلیاء ّٗعماف ، كقد تكفي عاـ 

ـ المناف / عبد الرحمف السعدم) ِ() ـ الرحمف في تفسیر كبل  (ُّٖٓ/انظر تیسیر الكری
 (ِّٔ/ٔالبحر المحیط ألبي حیاف ) ّ()
(ْ)

األعالم وصاحب التصانٌف من أهل آمل مام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبري أحد محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر اإل

طبرستان،كان حافظا لكتاب هللا بصٌرا بالمعانى فقٌها فً احكام القرآن عالما بالسنن وطرقها صحٌحها وسقٌمها ناسخها ومنسوخها 

 0ٔٓ/ٌٕن، انظر تذكرة الحفاظ / للذهبً عارفا بأحوال الصحابة والتابع

 (ِٓ/ُٓ)جامع البیاف في تأكیؿ القرآف/ لمطبرم  ٓ()
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ی جئ حئ مئ  یېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)الدنیا زائمة كأف نيایتـ كمرجعيـ إلى اهلل  أفك  ،المؤمنیف

 .(ُِٖ البقرة:) (ىئ يئ جب حب خب مب
ۀ ۀ  ڻں ں ڻ ڻ ڻ ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) -سبحانو وتعالى  -وفي قولو  .ج 

 (ُُ :الحج)  (ے ے ۓ ۓ﮲  ھہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 لـ الذم ،الیقیف الضعیؼ ،الدیف المضطرب اإلنساف صفة - أعمـ كالٌمو - بيا كالمراد. استعارة "ىذه
 ،ليا دینو كیفارؽ ،معيا ینقاد لو تعرض شبية فأكىى ،مریرتو عمیو استمرت كال ،قدمو الحؽ فى تثبت

(1)یطرحو" دافع كأضعؼ ،یزلقو عارض فأدنى. ميكاة حرؼ عمى بالقائـ تشبیيا
. 

یقابمكف األمر بالتقكل كاإلنذار بالساعة مقابمة غیر المطمئف بصدؽ دعكة اإلسبلـ  فيؤالء ىـ الذیف"
كال الميعرض عنيا إعراضان تامان كلكنيـ یضعكف أنفسيـ في معرض المكازنة بیف دینيـ القدیـ كدیف 

بعد الدخكؿ في  فيـ یقبمكف دعكة اإلسبلـ كیدخمكف في عداد متبعیو كیرقبكف ما ینتابيـ. اإلسبلـ
ممكا أف دینيـ القدیـ لیس بحؽ كأٌف آليتيـ ال تقدر عمى  اإلسبلـ فإف أصابيـ الخیىر عقب ذلؾ عى

كٕاف أصابيـ شٌر مف  ،شيء ألنيا لك قدرت النتقمت منيـ عمى نبذ عبادتيا كظنكا أف اإلسبلـ حؽ
. (2)"سبلـ كانخمعكا عنوسخطكا عمى اإل شركر الدنیا العارضة في الحیاة المسببة عف أسباب عادیة

كتكىمكا أف آليتيـ أصابتيـ بسكء غضبان مف مفارقتيـ عبادتيا كما حكى اهلل عف عىاد إذ قالكا 
إف نقكؿ إال اعتراؾ بعض آليتنا بسكء لرسكليـ 

 (ْٓ :ىكد) 

 :سبب نزول األية
ڳ          چ  :عف ابف عباس في قكلو« صحیح البخارم»ففي  ،الظاىر أف ىذه اآلیة نزلت بالمدینة ڳ  

ڱڱ    (ٔٔالحج: ) چڳ  ڳ     ڱ  ڱ  
لدت امرأتو غبلمان كنيتجت خیمو قاؿ" قاؿ: كٕاف لـ تمد  ،ىذا دیفه صالح: كاف الرجؿ یقدـ المدینة فإف كى

"ىذا دیفي سيكءو : امرأتو كلـ تنتج خیمو قاؿ
(3)

. 
 بف أبي عبد اهلل: مشركیف مثؿأنيا نزلت في المنافقیف یعني المنافقیف مف الذیف كانكا ": كفي ركایة

ں  ڻ  ڻ  ڻچ كىذا بعید ألٌف أكلئؾ كانكا مبطنیف الكفر فبل ینطبؽ عمیيـ قكلو  ،بف سمكؿ  چں  

 -ـ النبي ىمر فأ ،المدینة (4)كممف یصمح مثاالن ليذا الفریؽ العرنیُّكف الذیف أسممكا كىاجركا فاجتككا
                                                             

 (ِّٔ/ِرضي )لالشریؼ ا/تمخیص  البیاف في مجازات القرآف  ُ()
 (َُِ/ٕبف عاشكر )/ اانظر التحریر كالتنكیر ِ()
 ( ِْْٕح ٖٗ/ٔ"كمف الناس مف یعبد اهلل عمى حرؼ"  -تعالى  -أخرجو البخارم في صحیحو )باب قكلو  ّ()
ـ كرىكا اإلقامة بيا ألنيـ تضرركا مف البقاء أم أ ْ()  ( ّّٕ/ُ، انظر فتح البارم/ ابف حجر ) فیياني
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بأف یمحقكا براعي إبؿ الصدقة خارج المدینة فیشربكا مف ألبانيا كأبكاليا حتى  -صمى اهلل عمیو كسمـ
 -صمى اهلل عمیو كسمـ -فألحؽ بيـ النبي  ،یصحكا فمٌما صحكا قتمكا الراعي كاستاقكا الٌذكد كفىركا

 .الطمبى في أثرىـ حتى لحقكا بيـ فأمر بيـ فقتمكا

فجاء إلى  ،فأصابو كعؾه بالمدینة -صمى اهلل عمیو كسمـ -أف أعرابیان أسمـ كبایع النبي: حدیثالكفي 
صمى -فخرج مف المدینة فقاؿ النبي  ،یستقیمو بىیعتو فأبى أف یقیمو -صمى اهلل عمیو كسمـ -النبي 

ع طیبيا " -اهلل عمیو كسمـ " المدینة كالكیر تنفي خبىثيا كینصى
(1)

 . فجعمو خبثان ألنو لـ یكف مؤمنان ثابتان  

ندخؿ في دیف محمد فإف أصٍبنا خیران عرفنا : أف اآلیة نزلت في المؤلفة قمكبيـ قالكا: (2)كعف الضحاؾ
 (3)."كٕاف أصبنا غیر ذلؾ عرفنا أنو باطؿ ،أنو حؽ

ككظیفة  كممذاتيا الدنیامتاع  مف یریدهحاؿ المتبع ليكاه إف حصؿ لو ما أف : ومن ىنا يتبين لمباحث
ماال یرضى كال ما تتمناه نفسو ، سخط كٕاف أصابو  ،رضي ،رتبة أك ةكریادأٔ  أك قیادة أكمنصب

أصحاب القمكب  حاؿ أىؿ الشيكات كاألىكاء ككى كأقداره، -كتعالى تبارؾ  -كتذمر كتكبر عمى اهلل 
 .غیر مطمئنةمریضة ال

كٕاف . كانت مصیبتؾ كاحدة ،"إذا نزلت بؾ مصیبة فصبرت: ألحد السمؼ وكقد أعجبتني مقكل
 .كفقداف الثكاب" ،فقداف المحبكب: فقد أيصبت بمصیبتیف ،نزلت بؾ كلـ تصبر

  أنيا  لمباحث: تبیفیمف خبلؿ تفسیر اآلیات التي كردت فیيا لفظة طمأنینة بصیغة الماضي
 .ستقرار كاألمفالسككف كاال بمعنى

 :مضارعالفعل ال بصيغة جاءت -ٕ
ٺ ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): -سبحانو وتعالى  -كما في قولو  - أ

 (َُٔ البقرة:) (ٿٺ ٺ ٿ
أف  -تبارؾ كتعالى  –حیف دعا اهلل  ،تذكر لنا اآلیة الكریمة حاؿ سیدنا إبراىیـ عمیو السبلـ"

كىذا األمر فیو داللة  ،ضمف ىذه اآلیات ىك إحیاء المكتيیریو اآلیات الدالة عمى قدرتو كمف 
فكمما أكغؿ في  ،معیفكلـ یتكقؼ عف حد  ،إلى مزید مف الطمأنینة ىیسع عمى أف المؤمف دكمان 

                                                             

(، كأخرجو مسمـ في صحیحو ) باب المدینة تنفي  ُّٖٖح ِِّ/أخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب فضائؿ المدینة، باب المدینة تنفي الخبث  ُ()
 (ُّْٖح َُِْ/شرارىا 

أئمة المفسریف، صدكؽ كثیر اإلرساؿ، مف الخامسة، مات بعد المائة، أخرج لو الضحاؾ بف مزاحـ اليبللي، أبك محمد، أك أبك القاسـ، الخراساني، مف ِ()
 (ْٗٓأصحاب السنف األربعة. التقریب )ص

 (ِِْ/ٗ)التحریر كالتنكیر البف عاشكر  ّ()
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كىذا ىك مقصد األنبیاء عمیيـ  ،داد إیمانان كیقینان ز كمما ا ،الطمأنینة كفي حقیقتيا كماىیتيا
 (1)"السبلـ

ىؿ صدر مف إبراىیـ عف شؾ  "رب أرني كیؼ تحي المكتي" اختمؼ الناس في ىذا السؤاؿقد ك 
إحیاء اهلل المكتى قط كٕانما طمب لـ یكف إبراىیـ عمیو السبلـ شاكا في : فقاؿ الجميكر ؟أـ ال

ألف الخبر لیس كالمعاینة كىنا لـ  ،ة إلى رؤیة ما أخبرت بوفالمعاینة كذلؾ أف النفكس مستشر 
 ذلؾ سبب " كاف: كقیؿ، سأؿ لیزداد یقینا إلى یقینو: قیؿك . یرد رؤیة القمب كٕانما اراد رؤیة العیف

 كقد فرآىا: قالكا ،البحر بساحؿ حمار جیفة كانت: قیؿ ،مٌیتة دابة عمى أتى إبراىیـ أفٌ  السؤاؿ
 فما منيا فأكمت البحر كدكاب الحیتاف جاءت البحر مدٌ  إذا ككاف كالبحر البر (دكاب) تكٌزعتيا

 ترابان  یصیر منيا كقع فما منيا فأكمت السباع جاءت البحر جزر كٕاذا ،الماء في یصیر منيا كقع
 ذلؾ رأل فمما ،اليكاء في الریح قطعتو سقط فما منيا فأكمف الطیكر جاءت السباع ذىبت فإذا

 الطیكر كحكاصؿ السباع ىذه بطكف مف لتجمعنيا عممت قد یارب: كقاؿ منيا تعٌجب إبراىیـ
 (2)"یقینان  فأزداد ذلؾ ألعایف تيحییيا كیؼ فأرني البر دكاب كأجكاؼ

 كآمنت عممت یارب) بمى قاؿ (المكتى بإحیاء) تيكمف أكلـ قاؿ: فقاؿ -عز كجؿ  - اهلل فعاتبو"
 المعاینة إلى قمبي یسكف أم - قمبي لیطمئف كلكف: قكلو فذلؾ (كالمعاینة الخبر لیس كلكف

 (3)."-كالمشاىدة

نحف أحؽ  ": اؿق -سمـك  صمى اهلل عمیو -رسكؿ اهلل  عفىریرة  كأبففي الحدیث الذم ركاه 
ـ تؤمف قاؿ بمى كلكف لیطمئف بالشؾ مف إبراىیـ إذ قاؿ رب أرني كیؼ تحیي المكتى قاؿ أكل

الستبعاد الشؾ عف ابراىیـ عمیو  -صمى اهلل عمیو كسمـ -فيذا اسمكب حكیـ مف النبي  (4)"قمبي
 (لك كاف إبراىیـ شاكان لكنا أحؽ بالشؾ منو) معنىككأف ال ،السبلـ

 ؟.كقد عمـ أنو أثبت الناس إیمانان  ،أك لـ تؤمف: كیؼ قاؿ: فإف قمت: (5)قاؿ الزمخشرم

                                                             

ـ القرآف/ ُ()  (ِِّٖ/القرطبي ) الجامع ألحكا
 (ْٓ/ُانظر أسباب النزكؿ / لمكاحدم )  ِ()
 (ُِٓ/ِالكشؼ كالبیاف عف معاني القرآف لمثعمبي ) ّ()
، كأخرجو مسمـ في  ِّّٕح ُْٕ/ْ"كنبئيـ عف ضیؼ إبراىیـ"باب: قكؿ اهلل عز كجؿ  -أحادیث األنبیاء في صحیحو )كتاب  أخرجو البخارم ْ()

 (ُِٗٔح ٕٕٗ/صحیحو ) باب مف فضائؿ إبراىیـ الخمیؿ 
عمر الخكارزمي الزمخشرم، اإلماـ الكبیر في التفسیر كالحدیث كالنحك كالمغة كعمـ البیاف؛ كاف  أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف(ٓ)

ز، لـ یصنؼ إماـ عصره مف غیر ما دفع، تشد إلیو الرحاؿ في فنكنو،صنؼ التصانیؼ البدیعة: منيا " الكشاؼ " في تفسیر القرآف العزی
 (ُٖٔ/ٓات األعیاف )المحاجاة بالمسائؿ النحكیة. انظر كفیقبمو مثمو ك"
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 ،إیجاب لما بعد النفي ،"بمى": ك ،لیجیب بما أجاب بو لما فیو مف الفائدة الجمیمة لمسامعیف: قمت
لیزید سككنان كطمأنینة بمضاٌمة عمـ الضركرة عمـ  ،كلكف لیطمئف قمبي ،بمى آمنت: معناه

كألف عمـ االستدالؿ یجكز معو  ،كأزید لمبصیرة كالیقیف ،األدلة أسكف لمقمكبكتظاىر . الؿاالستد
 (1).فأراد بطمأنینة القمب العمـ الذم ال مجاؿ فیو لمتشكیؾ ،بخبلؼ العمـ الضركرم ،التشكیؾ

 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ) :-سبحانو وتعالى  -قولو  وفي - ب

 (ُُّ :المائدة)  (ىئ ی ی ی
لعیسى كانقادكا الیو  استجابكاف ،كأنصاران  أصحابان  لو جعؿ بأف السبلـ عمیو عیسى عمى اهلل متفا"

كطمبكا منو أف یدعك اهلل أف یأتیيـ بطعاـ مف  ،كقالكا آمنا باهلل كاشيد بأنا مسممكفكتابعكه 
فأجابيـ عیسي عمیيـ السبلـ بقكلو " اتقك اهلل اف كنتـ مؤمنیف " فإف  ،السماء حیث كانكا فقراء

عیسى  تميید عذر كبیاف لما دعاىـ "قىاليكٍا نيًریدي أىف ن ٍأكيؿى ًمٍنيىا ". أف یككف فتنة لكـعسي ذلؾ 
تىٍطمىًئف  قيميكبينىا ". إلى السؤاؿ كىك أف یتمتعكا باألكؿ منيا عمیو السبلـ بانضماـ عمـ المشاىدة " كى

ـى أىف ". -سبحانو كتعالى  -إلى عمـ االستدالؿ بكماؿ قدرتو  نىٍعمى ٍقتىنىاكى دى  ،في ادعاء النبكة "قىٍد صى
مىٍیيىا ًمفى الشاىدیف". أك أف اهلل یجیب دعكتنا نىكيكفى عى إذا استشيدتنا أك مف الشاىدیف لمعیف دكف  "كى

 (2)."السامعیف لمخبر

ڤ ڦ ڦ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)و: وفي قول  - ت

 (ُِٔ آؿ عمراف:) (ڦ ڦ
أما جمكع المشركیف  ،ان ضعاف كذلؾ حیف كاف المسممكف أقمةن " ،تتحدث ىذه اآلیة عف غزكة بدر

تبارؾ  -بالدعاء كالتضرع إلى اهلل  -صمى اهلل عمیو كسمـ -كحینيا تكجو النبي  ،ان فكانكا كثر 
 في تعبد ال اإلسبلـ أىؿ مف العصابة ىذه تيمؾ إف الميـ ،كعدتني ما لي أنجز الميـ" -كتعالى
رضي اهلل   -بكر أبك فأتاه رداؤه سقط حتى القبمة مستقببلن  یدیو مادنا بربو یيتؼ زاؿ فما" األرض

 فإنو لربؾ شدتؾ منا كفاؾ اهلل نبي یا: كقاؿ كرائو مف التزمو ثـ ،منكبیو عمى فألقاه -عنو 
پ  چ : -سبحانو كتعالى  - اهلل فأنزؿ ،كعدؾ ما لؾ سینجز ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ  ڀ  ،المشركیف اهلل ىـز كالتقكا یكمئذ كاف مافم) ٩ األنفال:) چپ  پ   پ  ڀ  
 (3)."سبعكف كأيسر رجبلن  سبعكف منيـ فقيتؿ

                                                             

 (َّٗ/ِ) في تفسیر القرآف العظیـ/ أبك حیاف األندلسي البحر المحیط ُ()
 (ُِٓ/ِمبیضاكم )ل أنكار التنزیؿ كأسرار التأكیؿ/ ِ()
 (ٓٗ/ُ/ لمسیكطي ) في أسباب النزكؿ لباب النقكؿ ّ()
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 كعدكـ ما إیاكـ كعده اهلل جعؿ كما: ذكره -سبحانو كتعالى  - یعني": (1)اإلماـ الطبرمكیقكؿ 
. بيا یبشركـ ،بشرل یعني ،"لكـ بشرل إال" عددىـ ذكر الذیف بالمبلئكة إیاكـ إمداده مف

 كال ،إلیو فتسكف ،قمكبكـ ذلؾ مف كعدكـ الذم بكعده تطمئف ككي: یقكؿ ،"بو قمكبكـ كلتطمئف"
 إف ظفركـ كما: یعني ،"اهلل عند مف إال النصر كما". عددكـ كقمة ،عدككـ عدد كثرة مف تجزع

 ،فتككمكا اهلل فعمى: یقكؿ. المبلئكة مف یأتیكـ الذم المدد ًقبىؿ مف ال ،اهلل بعكف إال بعدككـ ظفرتـ
 مف كمعكـ كبعكنو باهلل یككف إنما كاف إف نصركـ فإف ،العدد ككثرة بالجمكع ال ،فاستعینكا كبو

 كاف كٕاف ،عدككـ عمى إیاكـ كبتقكیتو اهلل بعكف ذلؾ یككف أف إال فإنو ،آالؼ خمسة مبلئكتو
 (2)"كثیرة جمكع البشر مف معكـ

لك كنت معكـ الیكـ ببدر : ككاف قد شيد بدران أنو قاؿ بعد ما ذىب بصره (3)كركم عف أبي أسید
كمعي بصرل ألریتكـ الشعب

(4)

الذم خرجت منو المبلئكة " 
(5)

  

مىا النصر ًإال  ًمٍف ًعنًد اهلل " أم كما النصر بالمبلئكة كغیرىـ مف األسباب إال كائف مف عنده  كى
أك المعنى ال  ،بحانو كاألسباب لیست بمستقمةفالمنصكر ىك مف نصره اهلل س ،-عز كجؿ  -

لكـ  -سبحانو كتعالى  -تحسبكا النصر مف المبلئكة عمیيـ السبلـ فإف الناصر ىك اهلل 
 كعمیو فبل دخؿ لممبلئكة في النصر أصبلن  ،كلممبلئكة

ًزیزه إ" ًكیـه " ال یغالب في حكمو كال ینازع في قضیتو "ف  اهلل عى حسبما تقتضیو " یفعؿ كؿ ما یفعؿ حى
كالجممة تعمیؿ لما قبميا كفیيا إشعار بأف النصر الكاقع عمى الكجو المذككر مف  ،الحكمة الباىرة

 (6).مقتضیات الحكـ البالغة

 

 

                                                             

 (َْسبقت ترجمتو )ص ُ()
 (. َُٗ/  ٕمطبرم )ل القرآف / تفسیرجامع البیاف في   ِ()
قصیرا كثیر شعر الرأس ال یغیر شعر لحیتو كقیؿ  -رضي اهلل عنو   -ككاف ’أبك أسید الساعدم اسمو مالؾ بف ربیعة شيد بدرا یعد في الحجازییف  ّ()

نظر الطبقات الكبرم ابلثیف. بؿ كاف یصفرىا كقد تقدـ ذكره في باب المیـ كاختمؼ في كقت كفاتو اختبلفا متباینا كاألرجح عندم أنو تكفي سنة ث
(ّ/ٕٓٓ) 

ـ الكسیط ) ْ()  (ّْْٖ/الشعب: االنفراج بیف الجبمیف/ المعج
 (ّْ/ْعزاه السیكطي البف مردكیو كالبیيقي في الدالئؿ، الدر المنثكر: ) ٓ()
 (ِٕ/ٕركح المعاني في تفسیر القرآف العظیـ / األلكسي  ) ٔ()
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ىت يت جث مث  متمب ىب يب جت حت خت) :-سبحانو وتعالى  -قولو أما  - ث

 (ِٖ :الرعد)  (ىث
 "..الذين آمنوا وتطمئن قموبيم بذكر اهلل"

تطمئف مف . كاألمف في جانبو كفي حماه ،كاألنس بجكاره ،بإحساسيا بالصمة باهلل قمكبيـ طمئفت"
كتطمئف بالشعكر . بإدراؾ الحكمة في الخمؽ كالمبدأ كالمصیر. كحیرة الطریؽ ،قمؽ الكحدة

مع الرضى باالبتبلء كالصبر  ،بالحمایة مف كؿ اعتداء كمف كؿ ضر كمف كؿ شر إال بما یشاء
 (1)"برحمتو في اليدایة كالرزؽ كالستر في الدنیا كاآلخرةكتطمئف . عمى الببلء

 
 "أل بذكر اهلل تطمئن القموب"

ذلؾ االطمئناف بذكر اهلل في قمكب المؤمنیف حقیقة عمیقة یعرفيا الذیف خالطت بشاشة اإلیماف "
 ،یعرفكىاف الذیف لـ خرىكال یممككف بالكممات أف ینقمكىا إلى اآل ،یعرفكنيا. فاتصمت باهلل ،مكبيـق

إنما تسرم في القمب فیستركحيا كیيش ليا كیندل بيا كیستریح إلیيا  ،ألنيا ال تنقؿ بالكممات
فكؿ ما حكلو . كیحس أنو في ىذا الكجكد لیس مفردان ببل أنیس ،كیستشعر الطمأنینة كالسبلـ

 (2)."إذ كؿ ما حكلو مف صنع اهلل الذم ىك في حماه ،صدیؽ
 

 :(3)كما ذكر اإلمام الماوردي أربعة أوجو "وتطمئن قموبيم بذكر اهلل ": -عز وجل  -قولو في   - ج
 .بذكر اهلل بأفكاىيـ: أحدىا
 .بنعمة اهلل عمیيـ: الثاني
 .بكعد اهلل ليـ: الثالث
 .بالقرآف: الرابع

 :يحتمل ثالثة أوجو "أل بذكر اهلل تطمئن القموب وقولو"
 .بطاعة اهلل: أحدىا
 .بثكاب اهلل: الثاني
 (4).ليـ -سبحانو كتعالى  -بكعد اهلل : الثالث

                                                             

 (ََِٔ/ْفي ظبلؿ القرآف / سید قطب ) ُ()
 (ََِْٔ/)المرجع السابؽ  ِ()
أبك الحسف عمي بف محمد بف حبیب البصرم، المعركؼ بالماكردم، الفقیو الشافعي؛ كاف مف كجكه الفقياء الشافعیة كمف كبارىـ، كاف ( ّ)

كفٌكض إلیو القضاء ببمداف حافظان لممذىب كلو فیو كتاب " الحاكم " الذم لـ یطالعو أحد إال كشيد لو بالتبٌحر كالمعرفة التامة بالمذىب. 
 (ِِٖ/ّكثیرة. انظر كفیات األعیاف )

 (ُِِّ/النكت كالعیكف لمماكردم )انظر  ْ()
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صمى  -الذیف استجابكا ألمر اهلل كرسكلو  ،ىـ التائبكف المنیبكف المستغفركف: المطمئنون بذكر اهلل
ىـ . كاستغفركا باألسحار ،كقامكا مف لیميـ ما شاء اهلل ،ىـ الذیف أكتركا قبؿ نكميـك  -اهلل عمیو كسمـ

ىـ الذیف ك . كجمیؿ الفعاؿ ،ككریـ الخصاؿ ،بحسف األخبلؽ هكعباد ،الذیف أرضكا خالقيـ بتقكاه
كفي  ،كصمكا بالمیؿ كالناس نیاـ ،كأطابكا الكبلـ ،كأفشكا السبلـ ،كأطعمكا الطعاـ ،تكاضعكا هلل فرفعيـ

جخ حخ مخ جسحس خس  محمج جح) ،أف دخمكا الجنة بسبلـ ،اآلخرة كجدكا ما كعدىـ اهلل كرسكلو حقا

 (ّٓ - ّْ )ؽ (مس حص مص جض حض

 :اً جاءت خبر  -ٖ
 (َُٔ :النحؿ) (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) -سبحانو وتعالى  -كما في قولو  - أ

 :ف في أسباب نزكؿ ىذه اآلیة عمى عدة أقكاؿك اختمؼ المفسر 
"فأعطاىـ ما أرادكا بمسانو ،أخذه المشرككف فعذ بكه ،في عمار بف یاسر تنزل اأني": أحدىا

(1)

. 

كتب بيا المسممكف  ،(ٔٗ :النساء) ( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): أنو لما نزؿ قكلو": والثاني
 ،فات بعيـ المشرككف ،فخرج ناس ممف أقر  باإًلسبلـ ،الذیف بالمدینة ًإلىى مف كاف بمكة

"فأكرىكىـ حتى أعطكا الفتنة ،فأدرككىـ
(2)

ركاه  ،"مف أيكره كقمبو مطمئف باإًلیماف ًإال  فنزؿ " ،
 .عف ابف عباس (3) عكرمة

و أال  تستظؿ كال تشبع مف  ،(4)بف أبي ربیعةأنو نزؿ في عیاش  :والثالث كاف قد ىاجر فحمفت أيمُّ
   .فأكرىو المشرككف حتى أعطاىـ بعض ما یریدكف ،فرجع ًإلیيا ،طعاـ حتى یرجع

 (5)". ساكف ًإلیو راضو بو: أم "كقمبو مطمئف باإًلیماف  ": -سبحانو كتعالى  -قكلو 

                                                             

 انظر أسباب النزكؿ / لمكاحدم ( ُ)
 لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ / لمسیكطي ( ِ)
المخزكمي، أسمـ بعد الفتح بقمیؿ، ككاف شدید العداكة عكرمة بف أبي جيؿ بف ىشاـ بف المغیرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك القرشي ( ّ)

 لرسكؿ اهلل في الجاىمیة،ككاف فارسان مشيكران، كلما فتح الرسكؿ مكة ىرب منيا كلحؽ بالیمف، ككاف رسكؿ اهلل لما سار إلى مكة أمر بقتؿ
 (ُِٖ/ِعكرمة كنفر معو.انظر أسد الغابة )

، كاف إسبلمو قدیمان أكؿ اإلسبلـ، قبؿ أف یدخؿ عیاش بف أبي ربیعة، كاسـ أبي ربیعة: عم( ْ) رك بف المغیرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك
دار األرقـ، كىاجر إلى أرض الحبشة، ككلد لو بيا ابنو عبد اهلل، ثـ عاد إلى مكة، كىاجر إلى   -صمى اهلل عمیو كسمـ  -رسكؿ اهلل 

 (ّْٖ/ِالمدینة ىك كعمرك بف الخطاب. انظر اسد الغابة )
 (ُِٗ/ْزاد المسیر/ البف الجكزم )  ٓ()
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ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :-سبحانو وتعالى  -وقولو   - ب

  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 (ُُِ :)النحؿ
 :قكالف التي في اآلیة القریةالمقصكد ب

 .كىك الصحیح ،الجميكر. قالو أنيا مكة: أحدىما
فبعث اهلل عمیيـ الجكع حتى  ،أنيا قریة أكسع اهلل عمى أىميا حتى كانكا یستنجكف بالخبز: والثاني

فذلؾ عمى سبیؿ  ،ىي المدینة: یركل عف حفصة أنيا قالت فأما ما. كانكا یأكمكف ما یقعدكف
صدرنا مف الحج مع : قاؿ ،(1) ما ركل سمیـ بف عنز: كبیانو ،ال عمى كجو التفسیر ،التمثیؿ
كالذم : فقالت ،قيًتؿ: فقاال ،فرأت راكبىیف فسأٍلنيما عنو ،كعثماف محصكر بالمدینة ،حفصة

ضرب ك ": في كتابو -سبحانو كتعالى  -تعني المدنیة التي قاؿ اهلل  ،نفسي بیده ًإنيا لٍمقریة
أنيا كانت عمى قانكف االستقامة في أیاـ : تعني حفصة ،"اهلل مثبل قریة كانت آمنة مطمئنة

 "فكفرت بأنعـ اهلل " ،-مارضي اهلل عني -كأبي بكر كعمر ،-صمى اهلل عمیو كسمـ -النبي 
ذات أٍمفو یأمف فیيا أىميا : أم "كانت آمنة"كمعنى . -رضي اهلل عنو   -عند قتؿ عثماف 
ساكنة بأىميا ال یحتاجكف ًإلى االنتقاؿ عنيا لخكؼ أك : أم "مطمئنة" ،أف یيغىارى عمیيـ

 (2).ضیؽ
 :جاءت حالً  -ٗ
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ) :-سبحانو وتعالى  -كما في قولو  - أ

 (ٓٗ :اإلسراء) (ىئ ىئ ىئ ی ی ی

مبلئكة یمشكف عمى األقداـ كما یمشي  ،األرض بدؿ مف فیيا مف البشرلك كجد كثبت أف في ": أي
كمعنى  ،مستكطنیف في األرض: "مطمئنیف": قاؿ الزجاج. اإلنس مطمئنیف مستقریف فیيا ساكنیف بيا

إذا أقاـ فیيا كٕاف : سكف البمد فبلف: فإنو یقاؿ ،المقاـ كاالستیطاف: فالمراد ىا ىنا ،السككف: الطمأنینة
مىكنا ر سيكالن  "كاف ماشیان متقمبان في حاجاتو  مىٍیًيـ ٌمفى السماء مى ٍلنىا عى كفیو  ،حتى یككف مف جنسيـ "لىنىز 

فكأنو سبحانو اعتبر في  إعبلـ مف اهلل سبحانو بأف الرسؿ ینبغي أف تككف مف جنس المرسؿ إلیيـ
ككنيـ ماشیف : كالثاني ،ككف سكاف األرض مبلئكة: ؿاألكٌ : تنزیؿ الرسكؿ مف جنس المبلئكة أمریف

إذ لك كانكا قادریف عمى ذلؾ لطاركا  ،عمى األقداـ غیر قادریف عمى الطیراف بأجنحتيـ إلى السماء

                                                             

سهٍى تٍ عُز انتجٍثً قاضً يصز، ٔكاٌ يٍ كثار انتاتعٍٍ، .ٔكاٌ يًٍ شٓذ خطثح عًز تٍ انخطاب تانجاتٍح، ٔكاٌ يٍ انزْادج  (ُ)

 (9/138) اَظز انثذٌح ٔانُٓاٌح،ٔانعثادج عهى جاَة عظٍى، ٔكاٌ ٌختى انقزآٌ فً كم نٍهح حالث ختًاخ فً انصالج ٔغٍزْا

 (ُِّ/ْالبف الجكزم ) /زاد المسیر (ِ)
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 (1)."كسمعكا مف أىميا ما یجب معرفتو كسماعو فبل یككف في بعثة المبلئكة إلیيـ فائدة ،إلیيا
فالطمأنینة مطمب أساسي لمتنٌزؿ بجانب بقیة الشركط ألنو لك نزلكا بدكف اطمئناف لما كاف مف فائدة 
في نزكليـ، كىذا یدلؿ أف السككف كاالستقرار التي ىي الطمأنینیة التي ذكرىا اهلل مف أكبر األمكر 

 نجاح الدعكة  كنشرىا بیف الناس. المعینة  عمى

 :انعتجاءت  -٘
 (ٕٚ :الفجر) ( ٺ ٿ ٿ ٿ) :-سبحانو وتعالى  -كما في قولو  - أ

النفس المطمئنة ىي الساكنة المكقنة باإلیماف كتكحید اهلل الكاصمة إلى ثمج الیقیف بحیث ال "
 الراضیة بقضاء اهلل : ىي المؤمنة المكقنة كقاؿ مجاىد: یخالطيا شؾ كال یعتریيا ریب قاؿ الحسف

كأف ما أصابيا لـ یكف لیخطئيا كقاؿ مقاتؿ ىي التي عممت أف ما أخطأىا لـ یكف لیصیبيا 
المطمئنة ألنيا : قاؿ ابف زید: المطمئنة بذكر اهلل كقیؿ المخمصة: اآلمنة المطمئنة كقاؿ ابف كیساف

(2)"بشرت بالجنة عند المكت كعند البعث

 

 ،المطمئنة إلى طریقيا ،المطمئنة إلى ربيا": لفظة المطمئنة فقاؿ معنىحكؿ  :قال سيد قطب
. كفي المنع كالعطاء ،كفي البسط كالقبض ،المطمئنة في السراء كالضراء ،المطمئنة إلى قدر اهلل بيا

كالمطمئنة فبل ترتاع  ،كالمطمئنة فبل تتمجمج في الطریؽ ،كالمطمئنة فبل تنحرؼ ،المطمئنة فبل ترتاب
 (3)."في یكـ اليكؿ الرعیب

 ،كامةملكالنفس ا ،مطمئنةالنفس ال: ثبلثة أنفس كقد كقع في كبلـ كثیر مف الناس أف البف آدـىذا "
سبحانو  -كما قاؿ  ،كمنيـ مف تغمب عمیو ىذه ،كٕاف منيـ مف تغمب عمیو ىذه: قالكا ،كاألمارة بالسكء

ًئن ةي : -كتعالى  ـي ًبالن ٍفًس الم ك امىةً  الكى  (ِٕ :الفجر) یىا أىی تييىا الن ٍفسي اٍلميٍطمى ًإف  الن ٍفسى  (ِ :القیامة) أيٍقًس
 .(ّٓ :یكسؼ) م ارىةه ًبالسُّكءً ألى 

 ،فإذا عارضيا اإلیماف صارت لكامة ،فيي أمارة بالسكء ،ليا صفات ،أنيا نفس كاحدة": الصحيحو 
 . فإذا قكم اإلیماف صارت مطمئنة ،كتمكـ بیف الفعؿ كالترؾ ،تفعؿ الذنب ثـ تمكـ صاحبيا

                                                             

 (ّٓٓ/ْ/ لمشككاني ) الجامع بیف فني الركایة كالدرایة مف عمـ التفسیر فتح القدیر (ُ)
 (ِٓٔٓ/)المرجع السابؽ  ِ()
 ( ّٖ/ٖسید قطب ) /في ظبلؿ القرآف ّ()
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(1)"مف سرتو حسنتو كساءتو سیئتو فيك مؤمف":  -صمى اهلل عمیو كسمـ -ؿكليذا قا

"ال : مع قكلو 
 (2).الحدیث ،یزني الزاني حیف یزني كىك مؤمف"

 :درجات الطمأنينة
 :-رحمو اهلل  - (3)"كما یكضح ذلؾ ابف القیـ: درجات ثبلث لمطمأنینة

كالمبتمػػى  ،كالضػجر إلػى الحكػـ ،كىػي طمأنینػة الخػائؼ إلػى الرجػػاء ،طمأنينـة القمـب بــذكر اهلل .ُ
أف  -عػػػػز كجػػػػؿ  -كأراد اهلل  ،ألف الخػػػػائؼ إذا طػػػػاؿ عمیػػػػو الخػػػػكؼ كاشػػػػتد بػػػػو ،لػػػػى المثكبػػػػةإ

كسػكف ليیػب  ،فاسػتراح قمبػو إلػى الرجػاء كاطمػأف بػو ،أنػزؿ عمیػو السػكینة ،كیحمػؿ عنػو ،یریحو
 .خكفو

األمػر أف مف أدركو الضجر مف قكة التكػالیؼ كأعبػاء : فالمراد بيا طمأنينة الضجر إلى الحكم .ِ
فػإف  ،كقطػاع الطریػؽ إلیػو ،كمجاىدة أعػداء اهلل ،كال سیما مف أقیـ مقاـ التبمیغ عف اهلل ،كأثقالو

بػػد مػػف أف یدركػػو الضػػجر كیضػػعؼ فبل ،مػػا یحممػػو كیتحممػػو فػػكؽ مػػا یحممػػو النػػاس كیتحممكنػػو
فاطمػػػأف إلػػػى حكمػػػو الػػػدیني  ،فػػػإذا أراد اهلل أف یریحػػػو كیحمػػػؿ عنػػػو أنػػػزؿ عمیػػػو سػػػكینتو، صػػػبره

 .كال طمأنینة لو بدكف مشاىدة الحكمیف ،حكمو القدرمك 
 ،فػػبل ریػػب أف المبتمػػى إذا قكیػػت مشػػاىدتو لممثكبػػة سػػكف قمبػػو: طمأنينــة المبتمــى إلــى المثوبــة .ّ

 -فقػد قػاؿ  (4). كٕانما یشتد بو الببلء إذا غاب عنو مبلحظػة الثػكاب ،كاطمأف بمشاىدة العكض
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ مبینػػػان حػػػاؿ المػػػؤمف كمكقفػػػو مػػػف الػػػببلء -سػػػبحانو كتعػػػالى 

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ         ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 -ُٓٓلبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:ا) چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڇڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
عجبػا ألمػػر المػؤمف إف أمػػره  أیضػا ذلػؾ فقػػاؿ:" -صػػمى اهلل عمیػو كسػػمـ -كبػٌیف رسػكلو  .(ُٕٓ

كمو خیر كلیس ذاؾ ألحد إال لممؤمف إف أصابتو سراء شكر فكاف خیػرا لػو كٕاف أصػابتو ضػراء 
"صبر فكاف خیرا لو

(5)

 مف یستحضر ىذه النصكص فتيكف عمیو مصیبتو كتزكؿ.مؤ ال، ف

                                                             

عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، قاؿ الترمذم: "ىذا حدیث حسف ( مف حدیث ُِٓٔ( كالترمذم في السنف برقـ )ُٖ/ُركاه أحمد في مسنده ) ُ()
 صحیح غریب مف ىذا الكجو".

في صحیحو ) باب نقصاف  مسـم أخرجوك  ، ِْٕٓح ُّٔ/ّ أخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب المظالـ ، باب النيبي بغیر إذف صاحبو  ِ()
 (ُُِح ْٓ/ُ اإلیماف بالمعاصي 

 ( ُْسبؽ ترجمتو )ص  (ّ)
 (ُٕٓ، ُٔٓ/ِمدارج السالكیف/ البف القیـ ) انظر ْ()
باب الدعاء إلى ، اإلیمافكتاب ) صحیحو  مسمـ فيأخرجو  ( ، كُّٓٗ، ح باب كجكب الزكاة ،الزكاة كتاب )صحیحو  في البخارم أخرجو ٓ()

 (  ِٕٕٕ، حالشيادتیف
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 :الفرق بين السكينة والطمأنينة -
 (1)فركؽ كىي عمى النحك اآلتي:ذكر صاحب كتاب منازؿ السائریف أف بیف السكینة كالطمأنینة 

ة في القمب، كذلؾ في بعض األكقات، فمیس الحاصم أف السكینة صكلة تكرث خمكد اليیبة .ُ
، یصحبو األمف ي حكمان دائمان مستمران ال ینقطع، بخبلؼ الطمأنینة فيحكمان دائمان مستمران 

 ستراحة.كاألنس كاال
 مطمقان. صاحبو (2)كالطمأنینة نعت ال یزایؿ ،أف السكینة تككف نعتا كتككف حینا بعد حیف .ِ
أف السكینة بمنزلة مف كاجيو عدك یرید ىبلكو فيرب منو عدكه فسكنت نفسو كركحو، أما  .ّ

 الطمأنینة فيي بمنزلة حصف رآه مفتكحان فدخمو كأمف فیو كتقكل بصاحبو كعدتو. 

مؤقتو تزكؿ بزكاؿ السبب المكجب ليا، بخبلؼ الطمأنینة فيي ال تفارؽ أف السكینة :الباحث ىير 
 . لو. كاهلل أعمـصاحبيا مطمقان فيي مبلزمة 

 

                                                             

 (ٖٓ/ُمنازؿ السائریف / لميركم ) ُ()
 (.ٕٗ/ُیزایؿ : یفارؽ انظر المعجـ الكسیط ) (ِ)



  52 

 

 مطالب ستةكیتككف مف 
 

 مفيكـ الرحمة :المطمب األول 
 
 مشتقات كممة "رحمة" ككركدىا في القرآف الكریـ :المطمب الثاني 

 

 كجكه كممة رحمة في القرآف الكریـ :المطمب الثالث 
 

 كركد المفردة القرآنیة "رحمة" في القرآف الكریـ :رابعالمطمب ال 
 

  أسباب الرحمة :الخامسالمطمب 
 

 مظاىر كآثار الرحمة :لسادسالمطمب ا 



  53 

 مفَْو الرمحة: املطلب األّل

 :الرحمة في المغة
ـى بعضيـ ىي ـى القكـي رىًح ٍمتي عمیو كتىراحى مىةي مثمو كقد رىًحٍمتيوي كتىرىح  ق ةي كالت عىطُّؼي كالمٍرحى بعضان  الرٍّ

ٍمناه -سبحانو كتعالى  -كالر ٍحمىةي المغفرة كقكلو   في كصؼ القرآف ىيدلن كرىٍحمةن لقكـ یؤمنكف أىم فىص 
كرحمة لمذیف آمنكا منكـ " أم ىك رحمة ألنو كاف سبب  " -سبحانو كتعالى  -ىادیان كذا رحمة كقكلو 

 (1).إیمانيـ

ىك إرادة إیصاؿ : كقیؿ.(2)فالرحمة بمعنى العطؼ، كالمغفرة، كالحناف، "كالخیر، كالنعمة"
(3).الخیر

(4)كقیؿ "ىي السكینة أك الطمأنینة أك النصر أك الكقار" ، 

"فقد أخرج الطبرم بسنده الحسف  

(5)"السكینة: الرحمة")ىك الذم أنزؿ السكینة في قمكب المؤمنیف( قاؿ: : عف ابف عباس في قكلو 

 

": "السكینة الرحمة(6)كقاؿ الضحاؾ
(7)

  

 :صطالحالرحمة في ال
فى اإًلحساف المجٌرد  كتارة ،ًرق ةه تقتضى اإًلحساف لممرحكـ كقد تيستعمؿ تارة فى الرٌقة المجٌردة :الّرحمة

فمیس یراد بو ًإال   -سبحانو كتعالى  -كإًذا كيصؼ بو البارلءي . رحـ اهلل فبلننا: نحك ،عف الرق ة
كل أىف  الرحمة مف اهلل ًإنعاـ كإًفضاؿ. اإًلحساف المجٌرد دكف الرق ة رق ة . كمف اآلدمیٍّیف ،كعمى ىذا ري

 (8).كتعطُّؼ

 -جؿ جبللو  -ىك المتفضؿ عمى البشر بكؿ صفاتيـ كأخبلقيـ كىك  -جؿ جبللو  -ألف اهلل 
یمیؽ بو مقاـ اإلحساف فرحمتو كسعت كؿ شيء، بخبلؼ البشر فرحمتيـ یناسبيا الرقة كاالستعطاؼ 

 ألف صفات العجز كالضعؼ تتحقؽ في ىذه الصفات التي ىي مف أصؿ صفات اإلنساف.

                                                             

 (َِّص ُِ)ابف منظكر /لساف العرب  ُ()
ـ الكسیط ِ()  (.ّّٓ/ُ) / مجمع المغة العربیة المعج
 (ُْٔ/جاني )لجر ا / عمي بف محمدالتعریفات ّ()
 ( َِْ/ْ(، انظر سبؿ اليدل كالرشاد في سیرة خیر العباد / محمد الشامي ) ُُِ/ُّانظر لساف العرب/ ابف منظكر ) ْ()
 (َِّ/ِِانظر جامع البیاف في تأكیؿ القرآف / ألبك جعفر النحاس  ) ٓ()
 ِْسبؽ ترجمتو ص ٔ()
 (َُِٓ/انظر معاني القرآف/ ألبك جعفر الطبرم  ) ٕ()
 (َٖٔ/ُ) الفیركزأبادم –یز بصائر ذكم التم ٖ()
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ككانت القرآف إال فبل تكاد تجد قضیة تناكليا ،عةلمرحمة في القرآف الكریـ قیمة عظیمة ككاسك 
اإلسبلمي بكممة أخرل لكانت  كلك أمكف استبداؿ اسـ الدیف ،سببيا كغایتيا ،الرحمة عمتيا كمقصدىا

سبحانو كتعالى  -كقد أثبت اهلل  ،الرحمة كلكاف اسـ الدیف ىك دیف ،كممة الرحمة ىي الكممة األكلى
سبحانو  -بقكلو  ،بالرحمة لمعالمیف كافة ىذا المعنى في ذكره لميمة الرسكؿ عمیو الصبلة كالسبلـ -

 (0ٓٔاألنبٌاء:)( ک ک گ گ گ گ) -كتعالى 
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 همظتقات كلنة رمحة ّّجٍَْا يف القرآٌ اللرٓ: املطلب الجاىٕ

 فيرست يبين الصيغة الشتقاقية لممصطمح القرآني:
 مسمسمةن  السكرة اسـ یبیف قاـ الباحث باعداد فيرست اهلل تعالى، في كتابمف خبلؿ البحث 

 كزمف ،كاآلیة ،القرآنیة المفظة فیيا كردت التي اآلیة كرقـ ،العثماني المصحؼ في ترتیبيا حسب
 : یمي فیما كذلؾ ،القرآني المصطمح ليذا االشتقاقیة كالصیغة ،كالمدني المكي حیث مف نزكليا

 زمن نزوليا اآلية القرآنية رقم اآلية اسم السورة
صيغة المصطمح 

 الوارد

 الرحیـ -الرحمف مكیة  چڀ  ڀ    چ  ّ الفاتحة

 برحمتو مدنیة (ېئ ىئ ىئ ىئ ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئ) َُٓ البقرة

 رحمت مدنیة (﮽ ﮾ ﮿ ﮼﮸ ﮹ ﮺ ﮻) ُِٖ البقرة

 ِٖٔ البقرة
مب  ىب  يب  جت  حت     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حبچ 

 چخت  مت   
 ارحمنا مدنیة

 رحمة مدنیة (ېئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) ٖ آؿ عمراف 

 برحمتو مدنیة (ڳ ڳ ڳ ڳ گک گ گ گ) ْٕ آؿ عمراف

 رحمة مدنیة (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) َُٕ آؿ عمراف

 مدنیة (ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) ُٗٓ آؿ عمراف
 رحمة

 
 رحمة مدنیة (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئەئەئوئوئۇئ) ُٕٓ النساء

 الرحمة مكیة (ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍڇ ڇ ڇ ڇ) ُِ األنعاـ

 رحمة مكیة (ائ ەئ ەئ ائې ې ې ې ى ى) ُٔ األنعاـ

 الرحمة مكیة (ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڤ) ْٓ األنعاـ

 الرحمة مكیة (ٺڀ ڀ ٺ ٺ) ُّّ األنعاـ

 ِّ األعراؼ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ 

 چ
 ترحمنا مكیة

 برحمة مكیة (﮶ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵) ْٗ األعراؼ

 رحمت مكیة (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ) ٔٓ األعراؼ



  56 

صيغة المصطمح  زمن نزوليا اآلية القرآنية رقم اآلية اسم السورة
 الوارد

 برحمة مكیة (ہ ہ ہ ہ ھ) ِٕ األعراؼ

 ُُٓ األعراؼ
ڌ ڎ  ڌچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)

 (ڎ
 مكیة

رحمتؾ  –أرحـ 
 الراحمیف -

 ارحمنا مكیة چحب  خب  مب  ىب     جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چ ُٓٓ األعراؼ

 برحمة مدنیة (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) ُِ التكبة

 رحمتو مدنیة (ېئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۆئوئ وئ ۇئ ۇئ) ٗٗ التكبة

 رحمة مكیة (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ُِ یكنس

 رحمة مكیة (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) ٗ ىكد

 رحمة مكیة (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی) ِٖ ىكد

﮾ ﮿ ﯀ ﮶) ّْ ىكد  رحـ مكیة (﯁﮷﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

 ترحـ مكیة (ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  ْٕ ىكد

 برحمة مكیة (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) ٖٓ ىكد

 برحمة مكیة (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) ٔٔ ىكد

 رحمت مكیة (ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) ّٕ ىكد

 رحمة مكیة (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) ّٔ ىكد

 برحمة مكیة (ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ) ْٗ ىكد

 رحـ مكیة (ٿٿ ٿ ٺڀ ٺ ٺ ٺ) ُُٗ ىكد

 رحـ مكیة (ٺپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻٻ ٻ ٻ ) ّٓ یكسؼ

 -أرحـ  مكیة (ٺ ٿ ٿ ٿ ٺڀ ٺ ٺ ) ْٔ یكسؼ
 الراحمیف

 ِٗ یكسؼ
﮸ ﮹  ﮷﮴ ﮵ ﮶ ﮳ے ے ۓ ۓ﮲ )

 (﮺
 -أرحـ  مكیة

 الراحمیف

 رحمة مكیة (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) ٔٓ الحجر

 الرحمة مكیة (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) ِْ اإلسراء
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صيغة المصطمح  زمن نزوليا اآلية القرآنية رقم اآلية اسم السورة
 الوارد

 رحمة مكیة (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) ِٖ اإلسراء

 ٕٓ اإلسراء
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )

 (ۆئوئ ۇئ ۇئ
 رحمتو مكیة

 رحمة مكیة (پ پ پ پ ڀ ٻٱ ٻ ٻ ٻ) ٕٖ اإلسراء

 رحمة مكیة (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) ََُ اإلسراء

 رحمة مكیة (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) َُ الكيؼ

 رحمتو مكیة (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) ُٔ الكيؼ

 الرحمة مكیة (ےھ ھ ھ ے) ٖٓ الكيؼ

 رحمة مكیة (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) ٓٔ الكيؼ

 رحمة مكیة (ۆئوئ ۇئ ۇئ ۆئى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) ِٖ الكيؼ

 رحمت مكیة (ٻ ٻ ٻ پ پ پ) ِ مریـ

 رحمة مكیة (پ پ پ ڀ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) ٖٗ الكيؼ

 -أرحـ  مكیة (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) ّٖ األنبیاء
 الراحمیف

 ْٖ األنبیاء
ڄ ڄ ڄ ڃ  ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 (ڃ ڃ ڃ چ چ
 رحمة مكیة

 رحمة مكیة (ک ک گ گ گ گ) َُٕ األنبیاء

 ُُٖ المؤمنكف
  چىئ  ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ی  چ 

 
 ارحـ مكیة

 رحمتو مكیة (کڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) ْٖ الفرقاف

 ّٔ النمؿ
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )

 (ېئېئ ېئ
 رحمتو مكیة

 رحمة مكیة (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) ْٔ القصص

 ّٕ القصص
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

 (ڈ ڈ ژ
 رحمتو مكیة
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صيغة المصطمح  زمن نزوليا اآلية القرآنية رقم اآلية اسم السورة
 الوارد

 ٖٔ القصص
ڄ  ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦٹ ٹ )

 (ڄ ڄ ڄ ڃ
 رحمة مكیة

 رحمتي مكیة (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی) ِّ العنكبكت

 ّّ الرـك
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
 رحمة مكیة

 ّٔ الرـك
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چڃ ڃ ڃ چ چ چ)

 (ڌ ڌ ڎ
 رحمة مكیة

 رحمتو مكیة (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ) ْٔ الرـك

 رحمت مكیة (جبی جئ حئ مئ ىئ يئ ىئ ی ی ی) َٓ الرـك

 رحمة مدنیة (ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) ُٕ األحزاب

 رحمة مكیة (ېۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) ِ فاطر

 رحمة مكیة (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) ْْ یس

 رحمة مكیة (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) ٗ ص

 رحمة مكیة (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) ّْ ص

 ٗ الزمر
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

 (ۆئۇئ
 رحمة مكیة

 ّٖ الزمر
﮿ ) ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

 (﯀ ﯁ 
 رحمتو - برحمة مكیة

 ّٗ الزمر
ۓ ۓ  ےۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

 (﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮵﮲ ﮳ ﮴
 رحمة مكیة

 رحمة مكیة (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) ٕ غافر

 رحمتو مكیة (ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿٿ ٿ) ٗ غافر

 رحمة مكیة (ڻژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) ُْ فصمت

 رحمتو مكیة (﮳ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ) ٖ الشكرل
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صيغة المصطمح  زمن نزوليا اآلية القرآنية رقم اآلية اسم السورة
 الوارد

 ِٖ الشكرل
ې ى  ېۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

 (ى
 رحمتو مكیة

 ْٖ الشكرل
ۀ ۀ  ڻں ڻ ڻ ڻ ںڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

 (ھہ ہ ہ ہ ھ ھ
 رحمة مكیة

 رحمت مكیة (ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ٴۇۆ ۆ ۈ ۈ) ِّ الزخرؼ

 رحمة مكیة (ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ) ٔ الدخاف

 رحـ مكیة (ٹ ٹ ٹ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٿ) ِْ الدخاف

 َّ الجاثیة
ىئ ی  ىئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)

 (ی ی
 رحمتو مكیة

 ِٓ الفتح
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڈڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

 (ک ک 
 مدنیة

 
 رحمتو

 
 رحماء مدنیة  (ڀٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٻٱ ٻ ٻ) ِٗ الفتح

 الرحمة مدنیة (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) ُّ الحدید

 ِٖ الحدید
ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ھ ھ ھ ے ے ۓ )

 (﮵
 رحمتو مدنیة

 رحمتو مدنیة (ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) ُّ اإلنساف

 
 السابقة مايأتييالحظ من اآليات 

ذكرت بعضيا  ،مرة (ِّّ)في القرآف الكریـ نحك كردت بصكرىا المتعدده أف مادة رحمة  .ُ
 (ٖ)ك ،ةبمفظ رحم مرة( َُْ)مف بینيا في الجدكؿ السابؽ بغرض اإلیجاز كاالختصار، 

مرات بصیغة  (ٓ)ك ،بصیغة الفعؿ المضارع مرة (ُٓ) ،مرات بصیغة الفعؿ الماضي
یغة صبمرات (  ْ)ك ،بصیغة رحیـ مرة (ُُٓ)ك ،بصیغة رحمف مرة (ٕٓ)ك ،األمر

 ،بصیغة رحماء مرةك  ،بصیغة مرحمة مرةك  ،بصیغة أرحاـ مرة (ُِ)ك ،التفضیؿ أرحـ
 .حمان بضـ الراءبصیغة ري  مرةك 
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قد إشترككا في دعكتيـ  األنبیاء كالرسؿ أف جمیعكیبلحظ أیضان مف اآلیات المتقٌدمة:  .ٕ
 ألقكاميـ بالرحمة .

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ  بيا آدـ كحكاء ىدعفقد 

  چڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ چ  بيا سیدنا نكح ىكدع ،(ٖٕ األعراف:)

 چحب  خب  مب  ىب    جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چ بيا سیدنا مكسى ىكدع، (0ٗهود: )

ىئ  ىئ  ىئ      ی   چ  -صمى اهلل عمیو كسمـ -دعى بيا رسكلنا محمد ك  (٘٘ٔ :األعراف)

 )8ٔٔالمؤمنون: ) چی   ی  ی

مئ  ىئ  يئ   جب  چ : -سبحانو كتعالى  -دكمان یدعكف بالرحمة  قاؿ  نیفكما أف المؤم

   .(8ٕٙالبقرة: ) چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت      خبحب

"رحمة" في القرآف الكریـ عمى عدة أكجو كمعاني كسأتناكليا في المطمب  كركد لفظة .ّ
 اآلتي.
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 كلنة الرمحة يف القرآٌ اللرٓه  ّمعاىٕ  ّجِْ: املطلب الجالح

 
ذكر نجد أن لفظة "الرحمة" وردت بعدة أوجو وصيغ  -وتعالىتبارك  -كتاب اهلل ل الباحث باستقراء
 .-رحمو اهلل  - (1)الفيروز أباديمعظميا 

 :" في القرآف الكریـ عمى عشریف كجيان د كرد لفظة "الرحمةكق: فقال
 (ِٖ) االسراء.(ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ): بمعنى منشكر القرآف: اأَلّول
صمى اهلل  -كقاؿ  (َُٕ) األنبیاء  (ک ک گ گ گ گ): بمعنى سٌید الريسيؿ: الثاني

 .(2)"أىنىا رىٍحمىة ميٍيدىاة"ًإن ما :  -عمیو كسٌمـ 
 (ُٗٓآؿ عمراف ) .(ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): بمعنى تكفیؽ الط اعة كاإًلحساف: الثالث
 ( ِّالزخرؼ )(ٴۇۆ ۆ ۈ ۈ): ٌكة المرسمیفنببمعنى : الرَّابع

) آؿ عمراف .(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گک گ گ گ): بمعنى اإًلسبلـ كاإًلیماف: الخامس
ْٕ) 

 .أىل معرفة (ِٖ) ىكد    (ی ی ی ی ): بمعنى نعمة الًعرفاف: الّسادس
﯀ ): بمعنى العصمة مف العصیاف: الّسابع  (ِْ) الدخاف .﯁(﮾﮿ 
 (ََُاإلسراء  ).(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں): بمعنى أىرزاؽ اإًلنساف كالحیكاف: الثامن
 (ِٖالشكرل  ).(ې ې): طىرىات ماًء الًغیثافقى بمعنى : التاسع
﮽﮾  ) :كاالمتحافبمعنى العافیة مف االبتبلًء : العاشر  (ّٖ) الزمر .(﮼ 

 (ْٔالبقرة ).(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): بمعنى النجاة مف عذاب النیراف: الحادى عشر
 (ُٕ) األحزاب .ڦ(ڤ ڤ ڦ ڦ): بمعنى النيٍصرىًة عمى أىؿ العدكاف: عشر الثاني

ڑ ڑ ک ک ک ک ) :الؤليٍلفة كالمكافقة بیف أىىؿ اإًلیماف الرقة بمعنى: الثالث عشر

 (ِٕالحدید ).(گ
 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ): بمعنى الكتاب المنزؿ عمى مكسى بف عمراف: الرابع عشر

 (ُِاألحقاؼ )

                                                             

(1)
ىػ  ُٕٖمحمد بف یعقكب بف محمد بف الفیركز أبادم، مف أئمة المغة كاألدب ككاف مرجع عصره في المغة كالحدیث كالتفسیر، تكفي سنة  

 (. ُْٕ -ُْٔ/ ٕفي زبید بالیمف كأشير مؤلفاتو القامكس المحیط. األعبلـ )
 (ُٓح ٔٔ/ُ، سنف الدارمي ٗٗح ّٓ/ُالمستدرؾ عمى الصحیحیف لمحاكـ )  (ِ)
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 (ّٕ)ىكد ڤ(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ): بمعنى الثناء عمى ًإبراىیـ كالًكلداف: الخامس عشر
 (ِمرـی )  (ٻ ٻ ٻ پ پ): بمعنى ًإجابة دعكة زكریا مبتيبل ًإلى اهلل المىن اف: الّسادس عشر

 (ّٓالزمر )ے(ھ ھ ھ ھ ے): بمعنى العفك عف ذكل العصیاف: الّسابع عشر
ٍكًح كالر ٍیحاف: الثامن عشر  (ِفاطر ) (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): بمعنى فتح أىبكاب الر 
 (ٔٓ األعراؼ)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): بمعنى الجن ًة دار الٌسبلـ كاألىماف: التاسع عشر

 (ْٓ)األنعاـ        (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): فبمعنى  صفة الٌرحیـ الرحم: العشرون
كقد ر  ،خمؽ األىركاح قبؿ األىجساد بأىربعة آالؼ سنة -سبحانو كتعالى  -"ًإٌف اهلل : الخبر كفي 

" ككىتب الر حمة عمى نفسو قبؿ األىرزاؽ بأىربعة آالؼ سنة ،األىرزاؽ قبؿ األىركاح بأىربعة آالؼ سنة
(1) .

 (2).كعفكل عقابى" ،سبقت رحمتى غضبى: كليذا قاؿ

 :لكممة رحمة منيا أخرىوىناك وجوه 
     (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) -سبحانو كتعالى  -كمنو قكلو : المنة .ُ

 (ْٔالقصص   )

 (ْٓاألنعاـ ) (ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): -سبحانو كتعالى  -كمنو قكلو : المغفرة .ِ
 (ھۀ ہ ہ ہ ہ)في سكرة البقرة  -سبحانو كتعالى  -كمنو قكلو : السعة .ّ

 (ُٖٕ)البقرة  

ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ): في الفتح -سبحانو كتعالى  -كمنو قكلو : المودة .ْ

 (ڀڀ ڀ
 (ِٗ)الفتح   (3)

 الوزن الصرفي لكممة رحمة وماذا أفادت؟

ق ةي كالت عىطُّؼي نيا أجاءت كممة رحمة عمى كزف فعمة كمف التعریؼ لكممة رحمة تبیف  مىةي  الرٍّ  (ْ).كالمٍرحى
التعریؼ لیدلؿ عمى ما ذىبنا إلیو مف المعاني المغكیة كعمیو فإف الكزف الصرفي بمطابقتو مع 

 كاالصطبلحیة لمرحمة.
 

                                                             

 (َُٖٔ/بصائر ذكم التمییز لمفیركز أبادم ) ُ()
ـ اهلل نفسو(، ح  ِ()  ( َْْٕأخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب التكحید، باب قكلو تعالى )كیحذرك
 (ّّْنزىة األعیف النكاظر إلبف الجكزم )صانظر  ّ()
 َِّص ُِرب /إبف منظكر جلساف الع ْ()
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 قرآىٔة "رمحة " يف القرآٌ اللرٓهّرّد املفردة ال: الرابعاملطلب 

 

 :-سبحانو وتعالى  -وردت اسم هلل  .ٔ
ماء اهلل كبصیغ مختمفة أبرزىا أنيا مف أس كردت كممة رحمة في القرآف الكریـ في مكاضع مختمفة

 ُُٓة كلفظة رحیـ مر  ٕٓ" رت لفظة "رحمف" حیث ذكمف الرحیـالرحفيك " -سبحانو كتعالى  -
 .مرة

 ،الرحیـ كالراحـ بمعنى كاحد ،اسماف مف الرحمة "الرحیـ الرحمف": كجاء في صحیح البخارم 
المسممیف  -سبحانو كتعالى  -التي أمر اهلل  ،ككبلىما مف أسماء اهلل الحسنى ،(1)«كالعمیـ كالعالـ
  (ڳک گ گ گ گ ڳ کژ ژ ڑ ڑ ک ک): -سبحانو كتعالى  - فقاؿ ،أف یدعكه بيا

 .(َُُ :اإلسراء)
ألف  ،باسـ اهلل أك باسـ الرحمف -سبحانو كتعالى  -اآلیة الكریمة دعكة إلى دعاء اهلل  في ىذه

سبحانو  -فبل یسمى بو أحد غیر اهلل  ،بو أحد -عز كجؿ  -ال یشارؾ المكلى  اسـ الرحمف
بینما قد یطمؽ اسـ الرحیـ عمى  ،-سبحانو كتعالى  -غیر اهلل  كال یكصؼ بو أحد ،-كتعالى 

: حؽ النبي محمد عمیو الصبلة كالسبلـ في -سبحانو كتعالى  -كما في قكلو  ،بلن الرسؿ مث
﮷  ) ﮶  ﮵  ﮴  ﮲  ﮳ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮺  ﮹  فیجمع لو ىذا االسماف ال یسمى أحد الرحمف الرحیـ »كذلؾ ك  ،(ُِٖ :التكبة) ( ﮸
 (2)«ذكره غیره جؿ

 :(الرحيم –الرحمن )سمي االفرق بين 
 ،مف حیث إف معناه ال یصح إال لو -سبحانو كتعالى  - الرحمف إال عمى اهلل اسـ ال یطمؽ 

سبحانو  -قاؿ  ،في غیره كىك الذم كثرت رحمتو كالرحیـ یستعمؿ ،إذ ىك الذم كسع كؿ شيء رحمة
: -صمى اهلل عمیو كسمـ -في صفة النبي  كقاؿ ،(ُِٖ البقرة:) اهلل غفكر رحیـإف : -كتعالى 

﮸  ) ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮺   ،كرحیـ اآلخرة ،ىك رحمف الدنیا: -سبحانو كتعالى  -إف اهلل : كقیؿ ،(ُِٖ :التكبة)  (﮹
: قاؿ كعمى ىذا ،بالمؤمنیفكفي اآلخرة یختص  ،أف إحسانو في الدنیا یعـ المؤمنیف كالكافریف كذلؾ

                                                             

 (ّْْٕ، ح ُٕ/ٔ، باب ما جاء في فاتحة الكتاب ) كتاب تفسیر القرآف الكریـ أخرجو البخارم في صحیحو  ُ()
  (ٕٖ/ُ) البیاف عف تأكیؿ آم القرآف، لئلماـ ابف جریر الطبرم جامع (ِ)
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 :األعراؼ) (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹٿ ٹ ٹ ٹ)
 «بالمؤمنیف كفي اآلخرة مختصة ،تنبیينا أنيا في الدنیا عامة لممؤمنیف كالكافریف ،(ُٔٓ

اسـ الرحمف كالرحیـ یضیؼ معاني  ف التفریؽ في االستعماؿ بیفأويرى الباحث مما سبق: 
ا كباألخص ،الكریـ ميمة إلى مفيكـ الرحمة في القرآف فيذا التأكید  ،أنيما یقترناف في البسممة دائمن

في مكاضع كثیرة مف القرآف الكریـ أك افتراقيما في  -سبحانو كتعالى  -تبلـز االسمیف هلل  عمى
مقترنیف  كمعرفة مكاطف استعماليما ،أخرل یحفز العمماء عمى معرفة معناىما كالفارؽ بینيما مكاضع

  –سبحانو كتعالى  -الذكر كالدعاء كالمناجاة كالتضرع هلل في  ،أك مفترقیف

 .-صمى اهلل عميو وسمم -وردت صفة وخمق لمنبي  .ٕ
 (ک ک گ گ گ گ) :-سبحانو وتعالى  -كقولو  - أ

أرسمناؾ یا محمد بالشرائع كاألحكاـ إال رحمة  نبیو قائبلن كما -سبحانو كتعالى  -یخاطب اهلل 
أم ما أرسمناؾ لعمة مف العمؿ إال لرحمتنا : لجمیع الناس كاالستثناء مفرغ مف أعـ األحكاؿ كالعمؿ

أنيـ أمنكا بو مف : الكاسعة فإف ما بعثت بو سبب لسعادة الداریف قیؿ كمعنى ككنو رحمة لمكفار
اد بالعالمیف المؤمنكف خاصة كاألكؿ أكلى بدلیؿ قكلو كقیؿ المر : الخسؼ كالمسخ كاالستئصاؿ

ەئ وئ وئ ۇئ) :سبحانو ېئ ېئ ۇئائ ەئ  (ٖٖ األنفال:)( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
 (1) 

﮴  ) -سبحانو وتعالى  -وقولو  - ب ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮹﮺  ﮸   ﮷   ( ﮵﮶ 
ـٍ ": قولو ـٍ رىسيكؿه ٌمٍف أىنفيًسكي اءكي مف أنفسكـ أىؿ مكة قد جاءكـ رسكؿ : یعني: (2)قاؿ مقاتؿ ،"لىقىٍد جى

ـٍ رىسيكؿه "ىذا الخطاب لجمیع العرب : كیقاؿ؛ تعرفكنو كال تنكركنو اءكي صمى اهلل  -محمدان : یعني "لىقىٍد جى
ـٍ  " -عمیو كسمـ  -ألنو لـ یكف في العرب قبیمة إال كلرسكؿ اهلل  ،مف جمیع العرب: یعني "ٌمٍف أىنفيًسكي

 -صمى اهلل عمیو كسمـ -ألف النبي  ،كاالستعارةكىذا مف المجاز . فیيا قرابة -صمى اهلل عمیو كسمـ
: یقاؿك  ؛-صمى اهلل عمیو كسمـ -معناه ظير فیكـ رسكؿ اهلل  ،كاف فیيـ كلـ یجىء مف مكضع آخر

ـٍ لىقىٍد جى ىذا الخطاب لجمیع الناس  ـٍ رىسيكؿه ٌمٍف أىنفيًسكي ٌمٍف "آدمیان مثمكـ قرأ بعضيـ : یعني اءكي
ـٍ  :  -سبحانو كتعالى  -كىي قراءة شاذة ثـ قاؿ  ،مف أشرفكـ كأعزكـ: بنصب الفاء یعني "أىنفيًسكي

                                                             

 (ُّٔٔ/لشككاني )محمد بف عمي ا  الجامع بیف فني الركایة كالدرایة / فتح القدیر (ُ)
(ِ)

هو مقاتل بن سلٌمان صاحب التفسٌر والمناكٌر. ترك الناس حدٌثه. وقال ٌحٌى بن معٌن: حدٌثه لٌس بشىء. وقال أبو حاتم: هو متروك 

 (٩ٖٔ/ٕ، أنظر تهذٌب األسماء واللغات للنووي ) الحدٌث.توفً سنة خمسٌن ومائة 
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ًنتُّـٍ " ا عى مىٍیًو مى مىٍیكيـٍ "شدید عمیو ما أثمتـ كعصیتـ : یعني ،"عىًزیزه عى ًریصه عى عمى : یعني: قاؿ الكمبي ،"حى
. مف لـ یسمـ أف یسمـحریص عمى : كقاؿ قتادة؛ حریص عمیكـ بالرشد كاليدل: كقاؿ مقاتؿ؛ إیمانكـ
"رحیـ بيـ ،أم رفیؽ بجمیع المؤمنیف ،"رىءكؼه ر ًحیـه  بالمؤمنیف": ثـ قاؿ

(1)

. 

 :وردت معرفة .ّ
 :باأللف والالم -ٔ

 المغفرة بمعنىكردت كممة الرحمة معرفة بأؿ التعریؼ 
 (ْٓ :األنعاـ) ڦ(ڤ ڤ ڦ ڦ ڤ  ڤ ): -سبحانو وتعالى  -كقولو   - أ
 .أكجب عمى نفسو الرحمة لعباده تفضبل منو ككرما -كتعالى  سبحانوف

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ ثـ بیف سبحانو أصبل مف أصكؿ الدیف في ىذه الرحمة المكتكبة فقاؿ 

سكء  أل أنو مف عمؿ منكـ عمؿ (ٗ٘األنعام: ) چڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  چ  چ  ڇ 
كغضب شدید ثـ تاب مف بعد تمؾ الجيالة كأصمح خطأه عاقبتو متمبسا بجيالة دفعتو إلى ذلؾ السكء 

 فالٌمو سبحانو شأنو في معاممتو ليذا التائب النادـ ،كرد المظالـ إلى أىميا ،كندـ عمى ما بدر منو
 (2)أنو غفكر رحیـك  الراحـ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڍڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) :وقولو -ب

 (ُِ :)األنعاـ (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژڈ
كأنو قد كتب عمى نفسو المقدسة  ،أنو مالؾ السمكات كاألرض كمف فیيف -سبحانو كتعالى  -یخبر 
رضي   - ،عف أبي ىریرة ،عف أبي صالح ،مف طریؽ األٍعمىش ،كما ثبت في الصحیحیف ،الرحمة

ٍمؽ كتب كتابنا عنده فكؽ  -صمى اهلل عمیو كسمـ -قاؿ النبي : قاؿ ،-اهلل عنو  مىؽى الخى "إف اهلل لما خى
ًبي" ،العرش  (3)إف رحمتي تىٍغًمبي غىضى

ال ك  الذم ال ریب فیو ىك یكـ القیامةك  فأقسـ بنفسو الكریمة لیجمعف عباده لمیقات یكـ معمكـ
 (4)شؾ فیو عند عباده

 (ٕٗاإلسراء:) (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) قولوك – ج

                                                             

 (َُُ/ِبحر العمـك / لمسمرقندم ) ُ()
 (ِٖ/ٓسید طنطاكم )د. محمد  /یر الكسیط لمقرآف الكریـالتفس ِ()
(، كأخرجو مسمـ في َْْٕح َُِ/ٗ" كیحذركـ اهلل نفسو" ( -تعالى  -أخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب التكحید، باب قكؿ اهلل  (ّ)

 (ُْٕٓح ٓٗ/ٖ -تعالى  -صحیحو ) باب سعة رحمة اهلل 
 (ِِْ/ّ) الدمشقي كثیربف القرآف العظیـ / عماد الدیف  تفسیر ْ()
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ىذه اآلیة كردت في معرض الحدیث عف بر الكالدیف، كتبیاننا ألكجو البر الذم یجب أف یصرؼ 
كف ليما ذلیبل "ليما، بأف یككف سيبل لینا في التعامؿ معيما كفي أداء حقكقيما، قاؿ اإلماـ الطبرم: 

تمتنع مف كال أحب اكال تخالفيما فیما  ،رحمة منؾ بيما تطیعيما فیما أمراؾ بو مما لـ یكف هلل معصیة
 ."فيذا ىك أصؿ البر، كالعطؼ، كخفض الجناح (1) .شيء یيحبانو

 (ٖٔ الحدٌد:) (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)وقولو  -د

قاؿ ابف عباس ىك األعراؼ كىك سكر بیف الجنة كالنار باطنو فیو الرحمة كىي الجنة كظاىره یعني "
 (2) "مف كراء السكر مف قبمو العذاب كىك جينـ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺڀ ڀ ٺ ٺ)-سبحانو وتعالى  -قولو و . ـى

 (ٖٖٔ األنعام:) (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ـٍ اٍلفيقىرىاء إف اهلل عزكجؿ غني  كه كىىي ًمیع اٍلكيجي ٍمقو ًمٍف جى ًمیع خى ٍف جى ًمیع أىٍحكىاليـٍ عى "ذيك ، ًإلىٍیًو ًفي جى
ا قىاؿى الر ٍحمىة ـٍ كىمى عى ذىًلؾى رىًحیـ ًبًي ًإٍف  "ًحیـًإف  الم و ًبالن اًس لىرىءيكؼ رى " -سبحانو كتعالى  -" أىٍم كىىيكى مى

ـٍ  الىٍفتيـٍ أىیىشىٍأ یيٍذًىٍبكي یىٍستى همر " أىٍم ًإذىا خى ا یىشىاء" كى ـٍ مى ًتًو آخری" أىٍم قىٍكـ ٍخًمؼ ًمٍف بىٍعدكي ميكفى ًبطىاعى فى أىٍم یىٍعمى
ـٍ ًمٍف ذيرٍّی ة قىٍكـ  كف یخر آكىمىا أىٍنشىأىكي ا أىٍذىىبى اٍلقيري مىٍیًو یىًسیر لىدىٍیًو كىمى مىى ذىًلؾى سىٍيؿ عى فى " أىٍم ىيكى قىاًدر عى

مىى ًإٍذىىاب ىىؤي األي  .فى یخر آٍتیىاف بً اإلً ًء كى الكلىى كىأىتىى ًباىل ًذم بىٍعدىىا كىذىًلؾى ىيكى قىاًدر عى
(3) 

﮴  ﮵﮶  ےھ ھ ھ ے) :-ســـبحانو وتعـــالى  -وقولـــو و.  ﮸  ﮷ۓ ۓ ﮲﮳ 

﮿  ﯀  (8٘ الكهف:)  (﮹﮺  ﮻﮼  ﮽﮾ 

مـ یعاجميـ " أم كثیر المغفرة كصاحب الرحمة التي كسعت كؿ شيء ف"كربؾ الغفكر ذك الرحمة
" أم بسبب ما كسبكه مف المعاصي التي مف جممتيا الكفر بالعقكبة كليذا قاؿ "لك یؤاخذىـ بما كسبكا

 كاإلعراض "لعجؿ ليـ العذاب" الستحقاقيـ لذلؾ كالمجادلة

"لف یجدكا مف دكنو  ،كقیؿ یكـ بدر ،ؿ ىك عذاب اآلخرةقی ،" أم أجؿ مقدر لعذابيـعده "بؿ ليـ مك 
 لف: -سبحانو كتعالى  - اهلل قاؿكقاؿ ابف منظكر في المساف: " (4)" أم ممجأ یمجأكف إلیو مكئبل

                                                             

 (ِِْ/ّ) الدمشقي بف كثیر القرآف العظیـ/ عماد الدیف تفسیر ُ()
ـ التفسیر زاد المسیر ِ()  (ُٖٔٔ/الجكزم )جماؿ الدیف عبد الرحمف / لفي عم
 (َِْ/ٓ) القرآف العظیـ/ عماد الدیف بف كثیر الدمشقيتفسیر  ّ()
 (ِّْ/ّشككاني )ال الجامع بیف فني الركایة كالدرایة مف عـم التفسیر/ محمد بف عمي فتح القدیر ْ()
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 مكضعو إلى لیكائؿ إنو: تقكؿ كالعرب الممجأ، كىك المنجى المكئؿ: الفراء قاؿ مكئبل؛ دكنو مف یجدكا
 :كأنشد كحرزه؛ مكضعو إلى یذىب یریدكف

 (ُ) لمعاًمًری ٍیف كلـ تيٍكمىـ ****** ال كاءىلىٍت نفسيؾ خم یتيا

 معنىفال مجازم لكممة رحمة معنىحقیقي ك  معنىبعد التأمؿ في األیات السابقة تجد أنيا تشتمؿ عمى 
" إذ المقصكد كقكلو "كربؾ الغفكر ذك الرحمة "في قكلو "كتب ربكـ عمى نفسو الرحمة تمؿالحقیقي مش

 .الحقیقي ليا كىك الشفقة كالرقة كالعطؼ معنىبالرحمة ىنا ال

ف المقصكد بالرحمة ىنا ىك إالمجازم حیث  معنى" حیث أشار إلى القكلو "باطنو فیو الرحمة أما
 .الجنة

 وردت مضافة:  .ٗ
 :إلى ربك تياإضاف .ٔ

 (٩ :)ص (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) :-سبحانو وتعالى  -كما في قولو  - أ
أتى باإلنكار كالتكبیخ  ،عمى انتفاء تصرفيـ في خزائف رحمة ربؾ لتدلؿن  جاءت ىذه اآلیة"

ـٍ لىييـبانتفاء ما ىك أعـ فقاؿ  . أم لیس ليـ شيء مف ذلؾ: ٍمؾي الس مىاكىاًت كىااٍلٍرضى م أى
كالمعارج التي  ،المكصكلة إلى السماء ،فمیصعدكا ًفى ااٍلٍسبىابي  ،أم أليـ شيء مف ذلؾ فىٍمیىٍرتىقيكاٍ 

فأخبر بما  ،ثـ صغرىـ كحقرىـ. الرسالة فیمف اختاركا افیضعك  ،یتكصؿ بيا إلى تدبیر العالـ
 (2)."ـ مف اليزیمة كالخیبةىمر یؤكؿ إلیو أ

كىنا نسب الخزائف لو  ،الرزؽ بمعنىرزؽ ربؾ فالرحمة ىنا  بمعنىیككف  معنىف ىذا الإ: الباحث يرى
أف "الرحمة" أعـ مف  ر، كیدؿ عمى ما ذيكىك الرازؽ كال رازؽ سكاه -سبحانو كتعالى  -لیدلؿ اف اهلل 

 .الرزؽ فمما قیدىا باالستفياـ التقریرم دؿ عمى أف مراده الرزؽ؛ الذم ىك مف الرحمة
 -فوائد ، نذكر منيا:وىذه اآلية وردت بيا عدة 

 .أف ىذه اآلیة كردت في معرض اإلنكار كالتيكـ عمى المشركیف ( أ
 أنو ال یممؾ التصرؼ في خزائف السمكات كاألرض كما بینيما إال اهلل رب العالمیف. ( ب
كىي السمكات "نتقؿ مف األخص كىك "الخزائف" إلى ماىك أعـ ا -جؿ جبللو  -أف اهلل  ( ت

 متبلؾ أم شيء مف االثنیف.الیدلؿ عمى انتفاء  "كاألرض

                                                             

 (ُٕٓ/ ُُ) العرب/ ابف منظكر لساف ُ()
 (َّٕٕ/) / ألبي حیافتفسیر البحر المحیط ِ()
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                          ىك الحكیـ الخبیر المتصرؼ في األمكر أدرل فیمف تككف رسالتو  -جؿ جبللو  -أف اهلل  ( ث
، والمشركون والكافرون هم أصغر (ٕٗٔاألنعام: ) چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ چ

ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ   چ -سبحانه وتعالى  -وأحقر من أن ٌنكروا على هللا 

 (ٕٗٔاألنعام: ) چ ی  ی  ی  ی  جئ           حئ  مئ
 

 :-عز وجل  - هللا إلى إضافتيا .ٕ
 (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ    ائ ائ ەئ) -سبحانو وتعالى  -كما في قولو  - أ

 (0ٓٔ آل عمران:)
الرحمة كذكر الخمكد لممؤمف كلـ یذكر ذلؾ لمكافر إشعاران بأف  جانب  ،المراد بالرحمة ىنا الجنة

كلما  "فىذيكقيكٍا اٍلعىذىابى ": بؿ قاؿ ،كأضاؼ الرحمة ىنا إلیو كلـ یضؼ العذاب إلى نفسو. أغمب
 (1)كلـ ینص ىنا عمى سبب ككنيـ في الرحمة ،ذكر العذاب عٌممو بفعميـ

ال  ودكف السیئة تعمیـ لمعباد أن -سبحانو كتعالى  - اهلل ىفي نسبة الرحمة إل أف :الباحث يرى
فیستكجب  -عز كجؿ  -كبیاف أف المنعـ بيا كالمتفضؿ بيا ىك اهلل  یضاؼ إلیو سبحانو الشر

 . ذلؾ أف نشكره عمى نعمو كرحمتو
 

 :"فظة "واسعةل إلىإضافتيا  .ٖ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) -سبحانو وتعالى  -كقولو  - أ

 (0ٗٔ األنعام:) (ڀ ٺ
فیما أخبرناؾ عنو مف أنا حرمنا  ،ىؤالء الیيكد كأمثاليـ مف المشركیف دفإف كذبؾ یا محم: أل"

ذك رحمة  -سبحانو كتعالى  - إف الٌمو. فقؿ ليـ ،عمى ىؤالء الیيكد بعض الطیبات عقكبة ليـ
كال  ،كمف مظاىر رحمتو أنو ال یعاجؿ مف كفر بو بالعقكبة ،كرحمتو كسعت كؿ شيء ، كاسعة

أك یمنع عقابو عف القكـ المصریف  ،ال یقتضى أف یرد بأسو كلكف ذلؾ ،مف عصاه بالنقمة
جبللو یميؿ  جؿ ، فاهلل(2)."كارتكاب السیئات ،عمى إجراميـ المستمریف عمى اقتراؼ المنكرات

، فقد أميميـ اهلل كلـ د كثمكد كقكـ نكح أكبر عبرة كعظةكال یيمؿ، كفي قصص األكلیف كعا
ىك حاؿ  كىذا كا كتجبركا أخذىـ أخذ عزیز مقتدر،كطغ یعاجميـ بالعقكبة، كلكنيـ لما تمادكا

                                                             

 (ِّٖ/تفسیر البحر المحیط ) (ُ)
 (َِٓ/ٓلمشیخ طنطاكم ) -التفسیر الكسیط لمقرآف الكرـی (ِ)
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ب اهلل المختار، ألف ، فيـ متغطرسكف متجبركف ظالمكف، یظنكف بأنيـ شعفي یكمنا ىذاالیيكد 
  .  يـ كیيمكـ كما أىمؾ مف كاف قبميـ، كلكف ال محالة سیأتي یكـ كیأخذىـ رباهلل یميميـ

إف كانكا . حتى یعكدكا إلى طریؽ الحؽ ،كالكفراففاآلیة الكریمة قد جاءت لتزجرىـ عف البغي 
  .كیعتبر بالمكعظة ،ممف ینتفع بالذكرل

 :إضافتيا إلى الضمائر المتصمة .ٗ
 :إضافتيا إلى الياء . أ

 مرة ةكردت لفظة رحمة في القرآف الكریـ مضافة إلى الياء ست عشر 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) -سبحانو وتعالى  -قولو ك

 (ّٕ :القصص) (ژڈ
اآلیة كمف رحمة اهلل أف جعؿ لكـ المیؿ  معنى" عائد عمى لفظ الجبللة اهلل فتككف الياء في "رحمتو

 .بإضافة الياء ليا ،فجاءت رحمة ىنا معرفة باإلضافة. كالنيار لتسكنكا فیو كلتبتغكا مف فضمو
 :الياءإضافتيا إلى  . ب

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ) -سبحانو وتعالى  -كما في قولو 

 (ٖٕ العنكبوت:) (حئ مئ ىئ يئ
أم كالذیف جحدكا بآیات الٌمو أم بدالئؿ كحدانیتو كما أنزلو عمى رسمو مف البراىیف المرشدة إلى "

 ،بسبب كفرىـ ،أكلئؾ ال نصیب ليـ مف رحمة الٌمو ،ككفركا بالمعاد كلقاء الٌمو في اآلخرة ،ذلؾ
ٍكًح الم ًو إً  ًإن وي ": كما قاؿ ،ـ مكجع شدید في الدنیا كاآلخرةألیكليـ عذاب  اٍلقىٍكـي  ال  ال یىٍیأىسي ًمٍف رى

كفى   .(ٕٖ :)یكسؼ "اٍلكاًفري

كقد  ،كتكرار أيكلًئؾى في اآلیة لمداللة عمى أف كؿ كاحد مف الیأس كالعذاب ال یكجد إال في الكفار
سبحانو  -ثـ إنو  ،أيكلًئؾى یىًئسيكا فمك طمعكا بالرحمة ألنزليا عمیيـ: أضاؼ الیأس إلیيـ بقكلو

كلـ یضؼ العذاب لنفسو  ،أضاؼ الرحمة لنفسو رىٍحمىًتي لبیاف عمكميا ليـ كلزكميا لو -كتعالى 
 (1).لتخصیصو بالكفار

 :إن في ىذه اآلية جممة من الفوائدف وعميو
 .أف الكفر سبب لمعف كالطرد مف رحمة اهلل .ٔ
بأم مسٌمـ مف مسٌممات ، كأف الكفر لكفر بآیات اهلل كبالبعث كالنشكرأف مف أنكاع الكفر: ا .ِ

 الدیف بالضركرة كيذه ىك كفر باهلل.
                                                             

 (ُِٖ/َِالزحیمي ) بف مصطفى كىبة/ نیرتفسیر المال (ُ)
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ینشر رحمتو  -جؿ جبللو  -ال تناقض بیف ككف رحمة اهلل كاسعة كدخكؿ الكفار النار، فاهلل  .ّ
، كحرمه بمف ىذه صفتو -عز كجؿ  -لعباده، كالكفار یرٌدكىا كال یقبمكىا كیتطاكلكف عمى اهلل 

 أف یعاقبو اهلل أشد العقاب.
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  چ  الیأس مف رحمة اهلل صفة مف صفات أىؿ الكفرأف  .ٗ

 (80ٌوسف: ) چٿ      ٹ
 :إلى نون اإلضافة إضافتيا .ٓ
(ٖ٘ مرٌم:) (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)-سبحانو وتعالى  -كما في قولو  - أ

 

مف  ئعمى مكسى عمیو السبلـ بشی -عز كجؿ  -إف في ىذه اآلیة الكریمة إمتناف مف اهلل 
 ف جعؿ أخاه ىاركف نبیان یؤازره كیناصره .ا، كىك -جؿ جبللو  -رحمتو 

یمتف عمى عباده دكمان ببعض الرحمة كلیس  -جؿ جبللو  -كباستقرائي لآلیات القرآنیة فإف اهلل 
إف هلل مائة رحمة أنزؿ منيا رحمة  " -صمى اهلل عمیو كسمـ -كميا، كىذا مصداؽ حدیث النبي 

كبيا تعطؼ الكحش  ،كبيا یتراحمكف ،فبيا یتعاطفكف ،اإلنس كالبيائـ كاليكاـكاحدة بیف الجف ك 
، فيذا یدؿ عمى سعة  (1) "كأخر اهلل تسعا كتسعیف رحمة یرحـ بيا عباده یكـ القیامة ا،عمى كلدى
 كعظمتيا. -سبحانو كتعالى  -رحمة اهلل 

یيب  -سبحانو كتعالى  -أف النبكة لیست بكسبیة بؿ ىي مف مكاىب الحؽ تشیر ىذه اآلیة بك"
لمف یشاء النبكة كیيب لمف یشاء الرسالة مف رحمتو كفضمو ال مف كسبيـ كاجتيادىـ عمى أف 

كفیو إشارة إلى أف مكسى  -سبحانو كتعالى  -تكفیؽ الكسب كاالجتياد أیضان مف مكاىب الحؽ 
ركف اتى یيب أخاه ىح -سبحانو كتعالى  -عمیو السبلـ أشد اختصاصان بالقربة كالقبكؿ عند اهلل 

یيب النبكة كالرسالة بشفاعة مكسى  -سبحانو كتعالى  -النبكة كالرسالة بشفاعتو كالعجب أف اهلل 
 (2).-اهلل عمیو كسٌمـ صمى  -عمیو السبلـ كأنو یيب األنبیاء كالرسؿ محمد 

 
 (.ٖٔ )األنبیاء:( ژ ژ ڑ ڑ ڈڎ ڎ ڈ) -سبحانو وتعالى  - قولو في وكما -ب

كالياء كالمیـ عائدتاف  ،ذكره: كأدخمنا إسماعیؿ كٕادریس كذا الكفؿ -سبحانو كتعالى  -قكؿ ی
 .(3)همر كعمؿ بما أ ،فأطاع اهلل ،یقكؿ: إنيـ ممف صمح ()في رحمتنا إنيـ مف الصالحیف عمیيـ

 

                                                             

 .َُٕٓبرقـ( ٔٗ/ٖ) كأنيا سبقت غضبو -تعالى  -باب فى سعة رحمة اهلل أخرجو  مسمـ في صحیحو )  (ُ)
 (ُِٔ/ٓتفسیر ركح البیاف /إسماعیؿ الخمكتي ) ِ()
 (ُُٓ/ُٖجامع البیاف في تأكیؿ القرآف/ لمطبرم ) ّ()
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 :وردت مسبوقة بحرف الجر .ٙ
 :"مسبوقة بحرف الجر "ب ( أ

 .(ْٕ آؿ عمراف:)( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گک گ گ گ) -وتعالى  سبحانو - كقولو .ٔ
 .یفرد بنبٌكتو مف یشاء: كالربیع ،كمجاىد ،قاؿ الحسف"یختص برحمتو مف یشاء "

 .باإلسبلـ كالقرآف: (1)كقاؿ ابف جریج
 .اإلسبلـ: كمقاتؿ ،كقاؿ ابف عباس

 (2).-سبحانو كتعالى  -كثرة الذكر هلل : كقیؿ
﮵ ) -سبحانو وتعالى  -وكقولو  .ِ ﮴  ﮻   ﮶ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷

﮾﮿  ﮽   .(ْٗ :)األعراؼ (﮼ 
 :قكالففي تفسیر ىذه اآلیة 

 ،كأف اهلل لف یدخميـ الجنة ،أف أىؿ النار أقسمكا أف أىؿ األعراؼ داخمكف النار معنا :أحدىما
 ،قسمتـ ال یناليـ اهلل برحمةأأىؿ األعراؼ "الذیف : " یعني"أىؤالء: فیقكؿ اهلل ألىؿ النار

اط مع عمیيـ ربيـ فقاؿ  ،أصحاب األعراؼ ىنالؾا مبین: (3)قاؿ حذیفة. ادخمكا الجنة"
."ني قد غفرت لكـإادخمكا الجنة ف": ليـ

(4)

 
الذیف كاف الكفار  مف الصحابة أف أىؿ األعراؼ یركف في الجنة الفقراء كالمساكیف :والثاني

ال یناليـ اهلل " كأنتـ في الدنیا "لذیف أقسمتـ"أىؤالء ا: فینادكف الكفار ،یستيزؤكف بيـ
كیككف الباقي مف  ،""برحمة: ینقطع كبلـ أىؿ األعراؼ عند قكلو ،" فعمى ىذابرحمة

 (5).خطاب اهلل ألىؿ الجنة
 
 

                                                             

بف عبد العزیز بف جریج، القرشي بالكالء المكي، مكلى أمیة بف خالد بف أسید، كیقاؿ إف جریجان كاف عبدان  أبك خالد كأبك الكلید عبد الممؾ (ُ)
ألـ حبیب بنت جبیر زكجة عبد العزیز بف عبد اهلل بف خالد بف أسید بف أبي العیص بف أمیة فنسب كالؤه إلیو. أكؿ مف صنؼ الكتب 

 (ُْٔ/ّ. )كفیات األعیاف/البف خمكاف -رحمو اهلل تعالى  -في اإلسبلـ، تكفي سنة تسع كأربعیف كمائة، 
 (ِٖٓ/ّالبحر المحیط البي حیاف ) ِ()
(ّ)

َفة بن ِحْسل ، صاحب سر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم فً المنافقٌن،وشهد حذٌفة الحرب بنهاوند ٌْ ٌََمان ، وهو ُحَذ َفة بُن ال ٌْ ، فلما  ُحَذ
َنَور على ٌده ، وشهد فتح الجزٌرة ، ٌْ ي ، والدِّ ونزل  قتل النعمان بن ُمَقَرن أمٌر ذلك الجٌش أخذ الراٌة ، وكان فتح َهَمَذان ، والرَّ

  (0ٕ٘/ٔ. توفً سنة ست وثالثٌن . أنظر )أسد الغابة فً معرفة الصحابة / ابن األثٌر نصٌبٌن ، وتزّوج فٌها 

ـ التفسیر/ عبد الرحمفزاد المسیر  ْ()  (ْٕٖ/ِالجكزم ) في عم
 (ِْٕٖ/)المرجع السابؽ ٓ()
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﮺   -سبحانو وتعالى  -وكقولو  .ٖ ﮹  ﮶  ﮷﮸  ﮵  ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴ 

﯁  ﯀  ﮾﮿   ﮽  ﮻ ﮼ 
 .(ّٖ :)الزمر 

كالضر ىك الشدة  ،أم أخبركني عف آليتكـ ىذه ىؿ تقدر عمى كشؼ ما أراده اهلل بي مف الضر
" عني بحیث ال تصؿ إلي كالرحمة النعمة أرادني برحمة ىؿ ىف ممسكات رحمتوأك ": أك أعمى

عمر بالتنكیف قاؿ ي المكضعیف باإلضافة كقرأىما أبك كالرخاء قرأ الجميكر ممسكات ككاشفات ف
قالكا ال : فسكتكا كقاؿ غیره -سمـك  صمى اهلل عمیو -لما نزلت ىذه اآلیة سأليـ النبي : (1)مقاتؿ

تدفع شیئا مف قدر اهلل كلكنيا تشفع فنزؿ " قؿ حسبي اهلل " في جمیع أمكرم في جمب النفع 
 .(2)كدفع الضر

 "مسبوقة بحرف الجر "في ( ب
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) -سبحانو وتعالى  -مثل قولو  .ٔ

 (0٘ٔ النساء:) (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ميكا ًبوً فىأىم ا ال ًذیفى آمىنيكا ًبالم ًو " كالتككؿ عمى اهلل في جمیع  ،أم جمعكا بیف مقامي العبادة "كىاٍعتىصى
ةو ًمٍنوي "ركاه ابف جریر . آمنكا باهلل كاعتصمكا بالقرآف: كقاؿ ابف جریج ،أمكرىـ فىسىیيٍدًخميييـٍ ًفي رىٍحمى
فىٍضؿو  كیزیدىـ ثكابان كمضاعفة كرفعان في درجاتيـ مف فضمو عمیيـ  ،أم یرحميـ فیدخميـ الجنة "كى

ـٍ ًإلىٍیًو ًصرىاطان ميٍستىًقیمان " ،كٕاحسانو إلیيـ یىٍيًدیًي أم طریقان كاضحان قصدان قكامان ال اعكجاج فیو كال  "كى
فيـ في الدنیا عمى منياج االستقامة كطریؽ  ،صفة المؤمنیف في الدنیا كاآلخرة انحراؼ كىذه

كفي اآلخرة عمى صراط اهلل المستقیـ المفضي إلى  ،في جمیع االعتقادات كالعممیات السبلمة
 (3).ركضات الجنات

 -كما قاؿ ابف جریج  -كاالعتصاـ بالقرآف  ،عمى أف اإلیماف باهلل في اآلیة داللةإف ف: وعميو
كلـ یعتصـ شرط في االستضاءة بذلؾ النكر كالخركج مف ظممات الشقاء فمف اعتؿ إیمانو باهلل 

 ،كال یخرج مف ظممات شقائو ،بالقرآف كلـ یعمؿ بو كال اتخذه إماما كحكما ال یستضيء بنكره
 (4)كالرحمة ىنا ىي السعادة

 

                                                             

 ْٔسبؽ ترجمتو ص ُ()
ـ التفسیرفتح القدیر الجامع بیف فني الركایة كالدرایة مف ِ()  (ُٔٔ/ْلشككاني )ا / محمد بف عميعم
 (َّٕ/ُتفسیر ابف كثیر ) ّ()
 (ٖٓ/ٗ) / الرئاسة العامة لمبحكث كاإلفتاء مجمة البحكث اإلسبلمیة ْ()
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 :جاءت حال .ٚ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) -سبحانو وتعالى  -كما في قولو 

 (6 - 4 الدخان:) (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦڦ

كلكنو كضع الظاىر مكضع المضمر لئلنذار بأف الربكبیة  (إنا مرسمیف رحمة منا) أصل الكالم:
بالذكر   -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -تقتضي الرحمة لممربكبیف لمقدرة عمیيـ أك لتخصیص النبي 

أك اإلشارة إلى أف الكتاب إنما ىك إلیو دكف غیره ثـ التفت بإعادة الضمیر إلى الرب المكضكع 
 (1).ـ المعنىمكضع المضمر لممعنى المقصكد مف تتمی

 :جاءت مستثني .ٛ
 (87 اإلسراء:)( پ پ پ پ ڀ ڀ ٻٱ ٻ ٻ ٻ) -سبحانو وتعالى  -كقولو 

": -سبحانو كتعالى  -فإف قكلو  استثناء منقطع معناه: كلكف ال نشاء ذلؾ  "ًإال رىٍحمىةن ًمٍف رىبٍّؾى
 (2).رحمة مف ربؾ

أف القرآف كالكحي الذم أكحاه إلى  -سبحانو كتعالى  -یخبر "كقاؿ السعدم في اآلیة: 
فإف فضؿ  ،كىك أكبر النعـ عمى اإلطبلؽ عمى رسكلو ،رحمة منو عمیو كعمى عباده ،رسكلو

ثـ ال تجد  ،قادر عمى أف یذىب بو ،فالذم تفضؿ بو عمیؾ ،ال یقادر قدره ،اهلل عمیو كبیر
 (3)" رادنا یرده

                                                             

ـ القرآف ُ()  (ِّٗ/ّلمزركشي ) /البرىاف في عمك
ـ التنزیؿ/ ِ()  (ُِٕٓ/مبغكم )ل معال
 (ْٔٔ/ُ) / عبد الرحمف السعدم المنافتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ  ّ()
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 أسباب الرمحة : اخلامصاملطلب 

 

، فرحمة اهلل  كٕاف كسعت كؿ شیئ إال بياإف مما ال شؾ فیو أف لمرحمة أسباب ال یمكف أف تستجمب 
 إال أف لحصكليا كنیميا أسباب، كىي عمى النحك اآلتي:

  :اإليمان -ٔ
 ،اإلیماف باهلل: اإلیماف الحقیقي بجمیع أركانو الستة ،إف رحمة اهلل ال تحصؿ إال لمف آمف"

: -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،كبالقدر خیره كشره ،كبالیكـ اآلخر ،كرسمو ،كبكتبو ،بمبلئكتو
 ٍیري الر اًحًمیفى ٍمنىا كىأىٍنتى خى ن ا فىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحى ب نىا آمى كليذا كاف ىذا  ،(َُٗ :)المؤمنكف یىقيكليكفى رى

كلتحصؿ ليـ كیتكسمكف إلیو باإلیماف لیحصؿ ليـ الغفراف  ،الفریؽ مف عباد اهلل یدعكف
سبحانو  -كقاؿ  ،ألنو أرحـ الراحمیف؛ ألف اهلل ىك مصدرىما فيك یغفر كیرحـ؛ الرحمة

ے  ۓ   ۓ    ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ   ۀں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀچ: -كتعالى 

﮶    ﮵    ﮴   ﮳   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ  ،(َِّ :)األعراؼ چ﮲  

 -نعـ إف شرط حصكؿ الرحمة  ،(َّ :)الجاثیة چىئ  ی  ی  ی  ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ
كٕاذا  ،ىك اإلیماف فإذا انتيى اإلیماف انتيت رحمة اهلل -رحمة اهلل التي كسعت كؿ شيء 

 (1)."انتيت رحمة اهلل فإف الشقاء كالعذاب ىك المتعیف كال حكؿ كال قكة إال باهلل

 :اإلخالص -ٕ
سبحانو  -ال یمكف أف تحصؿ لممؤمف إال إذا أخمص نیتو هلل رب العالمیف قاؿ  رحمة اهللإف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  جث مث ىث يث حج مج جح يتحت خت مت ىت)-كتعالى 

 .(ّٓ-ُٓ:)مریـ (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
كخصائص  ،مرتبة أكلي العـز إال بمقكمات عالیة عمیو السبلـ مكسىمثؿ فمـ یبمغ رسكؿ "

فكاف مخمصا لٌمو  ،أخمصو ربو كاختاره ،مكسى كصفاتو كىذه بعض خصائص ،فریدة رفیعة
 (2)"ءالریاك  بعیدا عف الشرؾ ،في عبادتو

                                                             

 (ُِٓ/ْٓالرئاسة العامة لمبحكث كاإلفتاء )/مجمة البحكث اإلسبلمیة  (ُ)
 (ُُٔ/ُٔالزحیمي )بف مصطفى  كىبة  /تفسیر المنیر (ِ)
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سبحانو  -كاإلخبلص سبب لمرحمة كالسكینة، فالمؤمف عندما تككف نیتو خالصة لكجو اهلل 
 یجد رقة كسكینة كاطمئنانان مع نفسو ككیانو، كمع مجتمعو كذلؾ. -كتعالى 

 :طاعة اهلل ورسولو -ٖ
 -سػػبحانو كتعػػالى  -تعتبػػر طاعػػة اهلل كرسػػكلو مػػف أىػػـ األسػػباب التػػي تسػػتكجب الرحمػػة قػػاؿ اهلل 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳک گ گ گ گ)

 ،(0ٔ التوبةةةةةةةةة:) (ہ ہ ھ ھ ھ ہۀ ۀ ہ ڻں ں ڻ ڻ ڻ
 كػي ؛أم أطیعػكه. (ٕٖٔ آل عمران:)  (ی ی ی ی جئ حئ)كقاؿ جؿ كعبل 

(1).المقیـ كالنعیـ السبلـ دار كیدخمكـ لكـ كیغفر عمیكـ فیتكب یرحمكـ

 

 :تباع الكتاب والسنةا -ٗ
مف مكجبات رحمة اهلل عمى  -صمى اهلل عمیو كسمـ -إف إتباع كتاب اهلل كسنة النبي المصطفي 

 ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،عباده

ميكفى أل" (٘٘ٔ األنعام:) ـٍ تيٍرحى  (ِ)."بما فیولترحمكا بكاسطة اتباعو كالعمؿ : لىعىم كي

 :التقوى -٘
كال یمكف أف تحصؿ الرحمة كالفضؿ كالخیر لمفاجر  ،إف التقكل شرط لحصكؿ الرحمة مف اهلل

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ اهلل  ،(3)العاصي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): كقاؿ سبحانو ،(ٖٙ األعراف:)   (ۀ ہ ہ ہ

ۉ ې  ۉۋ ۋ ۅ ۅۈ ٴۇ ): كقاؿ عز اسمو ،(ْٓ :)یس (چ چ چ

 .(َُ :)الحجرات (ې ې ې

 :الستماع إلى القرآن الكريم واإلنصات لو وتعممو -ٙ
 :)األعراؼ (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) -سبحانو كتعالى  -قاؿ

، أنو إذا قرئ كتاب اهلل، أف یمتفت في ىذه اآلیة الكریمة -جؿ جبللو  -، یؤمر اهلل (َِْ
، فبفعؿ ذلؾ تتنزؿ -عز كجؿ  -مان كتقدیران لكبلـ اهلل اكینصت كیستمع إلیو، تعظیمان كاحتر 

                                                             

ـ العمي الكبیر / أبك بكر الجزائرم ) ُ()  (ّٕٔ/ُأیسر التفاسیر لكبل
 (ِِْ/ٓمد سید طنطاكم )التفسیر الكسیط لمقرآف الكریـ / د. مح ِ()
 (ِِٓ/ْٓ)الرئاسة العامة لمبحكث كاإلفتاء /مجمة البحكث اإلسبلمیة  ّ()



  76 

ة، كاليدكء، تحصؿ ليـ السكینة، كالراحفعمى قمكب عباده  -جؿ جبللو  -الرحمات مف اهلل 
 .كاالطمئناف النفسي

 :الستغفار والتوبة -ٕ
الى  -كتعالى سبحانو  -فىًإف  الم وى " ،ستغفار كالتكبةإف مف أعظـ األسباب لتنزؿ الرحمات ىي اال

ًسعىٍت كيؿ شىٍيءو  ،یىتىعىاظىميوي ذىٍنبه أىٍف یىٍغًفرىهي  ًمٍف أىٍجؿ ذىًلؾى فىاإٍلنىابىةي ًإلىى الم ًو . فىرىٍحمىتيوي كى سبحانو  -كى
ٍطميكبىةه  -كتعالى  ـٍ یيغىٍرغً  ،مى ٍفتيكحه ًلٍمعىٍبًد مىا لى ًمیعنا مى بىابي الت ٍكبىًة ًإلىٍیًو ًمفى الذُّنيكًب جى أىٍم ًحیفى یىٍیأىسي  ،ٍر كى

یىاةً  (1)."ًمفى اٍلحى

ۓ  ےۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)-سبحانو كتعالى  -قاؿ  

﮴  ﮲﮳  ﮹﮺  ﮵ۓ  ﮸  ﮷   .(ّٓ :)الزمر (﮶ 

 :الصبر -ٛ
 -سبحانو كتعالى  -األسباب المكجبة لمرحمات قاؿ اهلل ال أحد ینكر أف الصبر عمى الببلء مف 

ڇ ڇ  ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)

مى .(ُٕٓ-ُٓٓ البقرة:) (ڍ ڍ بًٍّيـٍ المكصكفكف بالصبر المذككر "عى مىكىاته ًمٍف رى ـٍ صى : " أمٍیًي
أف كفقيـ لمصبر الذم ینالكف بو كماؿ  ،كمف رحمتو إیاىـ ،" عظیمةثناء كتنكیو بحاليـ "كىرىٍحمىةه 

ـي اٍلمييٍ " ،األجر كأنيـ  ،عمميـ بأنيـ هلل ،المكضعكىك في ىذا  ،" الذیف عرفكا الحؽتىديكفى كىأيكلىًئؾى ىي
فمو ضد  ،عمى أف مف لـ یصبر ،كدلت ىذه اآلیة. كعممكا بو كىك ىنا صبرىـ هلل ،فإلیو راجعك 

فما أعظـ الفرؽ بیف الفریقیف كما  ،كالضبلؿ كالخسار ،كالعقكبة ،فحصؿ لو الذـ مف اهلل ،ما ليـ
كأعظـ عناء الجازعیف ،أقؿ تعب الصابریف

(2)

 

 :والرحمةالعفو  -ٜ
حتى تتنزؿ عمیو  ،كمأمكر أیضا بالرحمة لخمؽ اهلل ،العبد مأمكر بالعفك عف إخكانو المسممیف

گ گ گ  کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،رحمات اهلل

 ھۀ ہ ہ ہ ہ ۀڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳگ ڳ ڳ

﮲   ليـ یكف كلـ القتؿ ليـ كاف التكراة فأىؿ". (ُٖٕ البقرة:) (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

                                                             

 (َُِ/ٕالمكسكعة الفقيیة الككیتیة ) ُ()
 (ٕٓ/ُتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف / عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم ) ِ()
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 -سبحانو كتعالى  - اهلل فجعؿ دیة كال قكد ليـ كلیس العفك ليـ كاف اإلنجیؿ كأىؿ ذلؾ غیر
 (1)"عفا شاء كمف الدیة أخذ شاء كمف قتؿ شاء فمف األمة ليذه تخفیفا كالعفك كالدیة القصاص

 -ف العفك سبب لتنزؿ رحمة اهلل إف ،سبلـبأىؿ اإل -سبحانو كتعالى  -كىذا مف رحمة اهلل 
أما القاتؿ فإف نفسو تسكف ، كىك سبب لحصكؿ السكینة لمقاتؿ كألىؿ المقتكؿ، -سبحانو كتعالى 

كأما أىؿ المقتكؿ فتسكف نفكسيـ لما  ،كیأمف في ىذه األرض بعفك أىؿ المقتكؿ عنو كتطمئف
مف التقكل التي یكرثيـ اهلل إیاىا تتنزؿ عمیيـ رحمات اهلل التي كعدىـ اهلل إیاىا، كلما یحصمكف 

  .بيذ الفعؿ العظیـ

 :اليجرة والجياد-ٓٔ
 ،كالتعرض لممكت في سبیؿ اهلل مف أشؽ العبادات عمى النفكس ،ترؾ األكطاف كمفارقة األحبة

ے )قاؿ سبحانو  ،كالتي بسببيا یحصؿ العبد عمى الدرجات العبل كالمغفرة كالرحمة كالرضكاف

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﯀  ﮼﮺ ﮻ ۓ ۓ ﮿  ﮾   البقرة:)( ﮽

چ  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ): -عز كجؿ  -كقاؿ . (ُِٖ

 .(ٔٗ - ٓٗالنساء)  (چ چ ڇ ڇ

 :اإلحسان-ٔٔ
عف  -عمیو السبلـ  -لما سألو جبریؿ "  -صمى اهلل عمیو كسمـ -كاإلحساف كما عرفو النبي 

سباب أكىك مف (2)تراه فإنو یراؾ"فإف لـ تكف  ، كأنؾ تراهعبد اهلل"اإلحساف أف ت: اإلحساف قاؿ
ٴۇ  ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) -سبحانو كتعالى  -تنزؿ الرحمة قاؿ 

 الٌمو یعبدكف الذیف قرٌبة منفرحمة هللا . (ٔٓ :)األعراؼ (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
في الحدیث  لئلحساف النبكم الكصؼ في جاء كما ..یراىـ فيك یركنو یككنكا لـ فإف ،یركنو كأنيـ

.السابؽ ذكره
(3) 

                                                             

 (ُُْٓ/لسمرقندم )ا نصر بف محمدبحر العمـك / ُ()
  -صمى اهلل عمیو كسمـ  -جزء مف حدیث جبریؿ المشيكر الذم أخرجو البخارم في صحیحو )كتاب اإلیماف، باب سؤاؿ جبریؿ النبي  (ِ)

  َٓح  ُٗ/ُعف اإلیماف 
 (ُِٖٗ/ّفي ظبلؿ القرآف / سید قطب ) ّ()
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 :اللتزام بشرع اهلل-ٕٔ
صمى اهلل عمیو  -كیطبؽ سنة النبي  –سبحانو كتعالى  -شرع اهلل یمتـز بإف أم شخص 

-عز كجؿ  -حیاتو تحصؿ لو رحمة اهلل  في  -كسمـ
(1)

 

ڤ  ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): اهلل عزكجؿ عف آؿ ابراىیـقاؿ 

، فإٌف أمثاؿ ىذه عجبإیاؾ كالت" :یقكؿ -تبارؾ كتعالى -فاهلل  .(ّٕ :)ىكد ( ڤ ڦ ڦ
كالبركات األسباط مف بنى ، كة متكاثرة مف الٌمو عمیكـ. كقیؿ: الرحمة النبكةالرحمة كالبر 

ًمیده فاعؿ ما یستكجب بو الحمد مف إسرائیؿ، ألٌف األنبیاء منيـ ، ككميـ مف كلد إبراىیـ حى
ًجیده كریـ كثیر اإلحساف إلیيـ ،عباده ًجیده " –سبحانو  -كقكلو  .(2)"مى ًمیده مى تذییؿ بدیع  "ًإن وي حى

قصد بو كجكب مداكمتيا عمى حمد الٌمو كتمجیده عمى أف كىبيا الكلد بعد أف بمغت سف 
 الیأس مف الحمؿ.

ًمیده أل -سبحانو  -أل إنو  ًجیده أل: مستحؽ لمحمد حى : كریـ كاسع لكثرة نعمو عمى عباده مى
 .(3)"أف یعطى الكلد لآلباء بعد الكبر، فمیس بعیدا منو اإلحساف

 :خشية اهلل-ٖٔ
سبحانو كتعالى  -كخشیتو تكرث الرحمة كالمغفرة قاؿ   -تعالىتبارؾ ك  -إف الخكؼ مف اهلل 

﮹  ۓہ ھ ھ ھ ھ ے ے) - ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ( ۓ

 ،رحمة فیيا كأف ،ىدل األلكاح ىذه في أف -سبحانو كتعالى  -ذكر اهلل ". (ُْٓ :)األعراؼ
. رحمة ذاتو كاليدل ..الرحمة بو كینالكف ،لميدل قمكبيـ فتتفتح كیرىبكنو ربيـ یخشكف لمف

 الحائر الشارد الركح مف أشقى كلیس. النكر یجد ال الذم ،الضاؿ القمب مف أشقى فمیس
 لميدل القمكب تفتح التي ىي كخشیتو الٌمو كرىبة ..الیقیف یجد كال اليدل یجد ال الذم

 (4)."كاالستقامة لبلستجابة كتيیئيا ،الغفمة مف كتكقظيا

 :والتضرع إليو -سبحانو وتعالى  -ء إلى اهلل و المج-ٗٔ
ٺ ٺ ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،مف یمجأ إلى اهلل كیتضرع إلیو یرحمو أرحـ الراحمیفإف 

ڄ ڄ  ڄٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                             

 (ِٔٓ/ْٓمجمة البحكث اإلسبلمیة / الرئاسة العامة إلداراة البحكث العممیة ) ُ()
 (ُُْ/ِانظر تفسیر الكشاؼ/ الزمخشرم )  ِ()
 (ِِْ/ٕانظر التفسیر الكسیط/ د.محمد طنطاكم ) ّ()
 (ُّٕٔ/ّفي ظبلؿ القرآف / سید قطب ) ْ()
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ٻ ٱ ٻ ٻ ): كقاؿ سبحانو ،(ّٖ :)األنبیاء (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

فمف تضرع إلى  (ّّ :)الرـك (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
 اهلل ناجاه، كأقبؿ عمیو فإنو یستحؽ رحمة اهلل، كیكف مف الناجیف الفائزیف.

 :قرن العمم بالعمل-٘ٔ 
ې ې ى ) -سبحانو كتعالى  -إف المؤمف العالـ العامؿ ىك الذم یبتغي كیرجك رحمة اهلل 

ی ی ی  ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ۆئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 كأف ،كالجاىؿ العالـ كبیف ،كغیره الٌمو بطاعة العامؿ بیف مقابمة ىذه. (ٗ :)الزمر (ی جئ
 طاعة عف المعرض فمیس ،تفاكتيا یقینا عمما كعمـ ،تباینيا العقكؿ في تقرر التي األمكر مف ىذا
 األكقات كأفضؿ ،الصبلة كىي العبادات بأفضؿ لٌمو مطیع: أم قانت ىك كمف ،ليكاه المتبع ،ربو

 -تغاءن لرحمة اهلل باكالرجاء  بالخكؼ كصفو ثـ ،كأفضمو العمؿ بكثرة فكصفو ،المیؿ أكقات كىك
 (1) كتعالىتبارؾ 

 :تطبيق الولء والبراء-ٙٔ
بؿ ال یتـ كال یصح إیماف  ،مكاالة أكلیاء اهلل كالبراء مف أعداء اهلل أصؿ مف أصكؿ الدیفإف 

قاؿ جؿ كعبل عف  ،كلذلؾ مف كالى في اهلل كعادل في اهلل منحو اهلل الرحمة المرء إال بيما
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  یۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی) :إبراىیـ

 الكفار ترؾ أحد الٌمو عمى خسر فما" (َٓ-ْٗمریـ ) (جب حب خب مب ىب يب جت
ًتنا ًمفٍ  أنبیاء مؤمنیف أكالدان  فعٌكضو ،لكجيو الفسقة  كتككف ،كالكلد الماؿ: كقیؿ النبٌكة ىي رىٍحمى
 (2)."أكتكه كدنیكل دینى خیر كؿ في عاٌمة

 :الصالح-ٚٔ
إف الصالحیف ىـ األنبیاء كالرسؿ كأتباعيـ كىـ الذیف بصبلحيـ یستحقكف أف یدخميـ اهلل في 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇچ ڇ ڇ ڇ): -عز كجؿ  -قاؿ  ،رحمتو

 .(ٖٔ-ٖٓ:)األنبیاء (ژ ژ ڑ ڑ ڈڈ

                                                             

 (َِٕ/ُالسعدم ) مفتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف / عبد الرح ُ()
 (ِِ/ّم )ر لمزمخش /الكشاؼ ِ()
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 :اإلنفاق في سبيل اهلل-ٛٔ
؛ لكف المؤمف الذم یرجك ما عند اهلل ینفؽ كال یخشى الفقر ،اإلنساف جبؿ عمى اإلمساؾ إف

"ألنو یرجك ما كعد اهلل بو عباده مف فضؿ كرحمة
(1)

ۋ ۋ ۅ ): قاؿ سبحانو ،

 ۆئوئ وئ ۇئ ۇئ ەئۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 .(ٗٗ :)التكبة (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ېئۆئ ۈئ ۈئ ېئ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ):عف مكسى -سبحانو كتعالى  -كقاؿ 

ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀڀ

 .(ُٔٓ :)األعراؼ (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
فرحمة اهلل تصیب المنفقیف بأمكاليـ كأنفسيـ، ألف اإلنفاؽ سبب إلدخاؿ السكینة كاالطمئناف 
عمى النفكس، فكـ مف جائع كفقیر كمسكیف ال یناـ المیؿ كال النيار بسبب ما لحؽ بو، فإذا 

 دؽ عمیو أحد سكف كارتاح بالو كاطمأف، فتتنزؿ رحمة اهلل الكاسعة بسبب ىذا اإلنفاؽ.ما تص

 :األمر بالمعروف والنيي عن المنكر-ٜٔ
بؿ ىك مف مياـ األنبیاء  ،األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف خصائص ىذه األمة

ک گ گ گ ): قاؿ تبارؾ اسمو ،كالرسؿ كلذلؾ استحؽ مف یفعمو الرحمة

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳگ

 سیرحـ -عز كجؿ  -فاهلل . (ُٕ :)التكبة (ہ ہ ھ ھ ھ ہۀ ۀ ہ ڻڻ
 (2)الجمیمة كالنبیمة الصفات بيذه اتصؼ مف

            فالخیریة التي اتصفت بيا ىذه األمة بسبب إیمانيا باهلل كأمرىا بالمعركؼ كنيیيا عف المنكر 

آل ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  چ 

، كٕاف النفكس المؤمنة بأمرىا بالمعركؼ كنيیيا عف المنكر لتحقؽ السكینة (ٓٔٔعمران: 
مف أعظـ أركاف اإلسبلـ، بؿ ال أبالغ إف قمت  فبأعظـ صكرىا كأبيا حمة ليا، ألف ىذا الرك

 . بب كتؤدم إلیوان لتصب في ىذا السإف كؿ األسباب التي سقتيا آنف
 
 

 

                                                             

 (ِٖٓ/ ْٓالبحكث العممیة كاإلفتاء ) ةاسة العامة إلدارامجمة البحكث اإلسبلمیة / الرئ ُ()
 (َْٓ/ِ) القرآف العظیـ / ابف كثیرانظر تفسیر  ِ()
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 مظاٍر ّآثار الرمحة: شادضاملطلب ال

 كیعجز اإلنساف، ال یحصیيا العد، ارؾ كتعالى تتمثؿ في مظاىر كثیرةال أحد ینكر أف رحمة اهلل تب
 سأذكر في ىذا المطمب بعض المظاىر كىي عمى النحك األتي:، ك عف تسجیميا كمبلحقتيا

 :العصمة من السوء -ٔ
فيك  ءان كمف أراد بو سك  ،فمف حفظو كرعاه كعصمو فيك المرحكـ ،الحكؿ كالقكة مف اهلل كٕالیو 

﮽   ﮶): -سبحانو كتعالى  -قاؿ . الشقي كىك الذم أمسؾ عنو رحمتو ﮻  ﮼ ﮺  ﮹  ﮷ ﮸

﯀  ﮿   عذاب مف الیكـ معصكـ ال (ّْ :)ىكد (       ﯁﮾
 مف غیرىماك  الحصكف كأما الجباؿ كأما ،كٕاحسانو بمطفو - سبحانو - رحمو مف إال الٌمو

سبحانو  -قاؿ ك  (1).شیئا بيا المحتمى عف تغنى كلف ،الطكفاف فسیعمكىا ،النجاة كسائؿ
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ):-كتعالى  ەئ ەئ وئ وئ 

 كتكجب ،عقابو مف تنجیيـ التي رحمتو تناليـ أم "سكؼ. (ُٕٓ :)النساء( ىئ ىئ ىئ
قيـ كرحمتو ثكابو ليـ  (2)برسمو" كالتصدیؽ بو اإلیماف أىؿ لىًحؽ ما فضمو مف كجنتو كیمحى

 :عدم الختالف -ٕ
لكف مف تتنزؿ عمیيـ رحمة اهلل ىـ  ،كعقكليـلتفاكت قدراتيـ  ،طبیعة البشر االختبلؼإف مف 
پ  ) :-سبحانو كتعالى  -قاؿ . كیعبدكف إليا كاحدا ،یسیركف عمى منيج كاحد ،متفقكف

فمف رحميـ اهلل . (ُُٗ - ُُٖ :)ىكد ٿ(ٿ ٿ ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 ،السعادة سابقة ،ليـ سبقت فيؤالء ،عمیو كاالتفاؽ ،بو كالعمؿ بالحؽ العمـ إلى "ىداىـ

 إلى مكككلكف مخذكلكف فيـ ،عداىـ مف كأما. اإلليي كالتكفیؽ الربانیة العنایة كتداركتيـ
 (3)". أنفسيـ

 

 

                                                             

 (َِٖ/ٕالتفسیر الكسیط لمقرآف الكریـ / سید محمد طنطاكم ) ُ()
 (ِْٗٗ/جامع البیاف في تأكیؿ القرآف / لمطبرم ) ِ()
 ( ِّٗ/ُتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف / عبد الرحمف السعدم ) ّ()
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 :بالسوءمتناع النفس عن األمر ا -ٖ
لكف اهلل بحكمتو كتقدیره اختار أنفسا معینو نقیة  ،عمى حب اليكل جبمتالنفس البشریة 

پ پ  ٻٻ ٻ ٻ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ . طاىرة فرحميا كأصبح السكء عنيا بعیدا

فالنفس أمارة بالسكء إال مف . (ّٓ :)یكسؼ (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 إلى مطمئنة نفسو صارت حتى ،األمارة نفسو مف "فنجاه -سبحانو كتعالى  - رحمو اهلل

 فضؿ مف بؿ ،النفس مف لیس فذلؾ ،الردل داعي عف متعاصیة ،اليدل لداعي منقادة ،ربيا
(1)".بعبده كرحمتو اهلل

أراد لو الخیر بتنقیة نفسو كتطيیرىا مف الرذائؿ  -جؿ جبللو  -إذ أنو ، 
یرحـ مف یشاء فیجعميا  -جؿ جبللو  -كالخبائث، فالنفس في طبعيا أٌمارة بالسكء، كاهلل 

 . لكامة أك مطمئنة
 :النصر -ٗ

 رحمة اهللكمف  ،ىك في ذلؾ الیكـ العظیـ ،العزیز الرحیـ اهلل مفدكمنا إف النصر الحقیقي 
پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،ىناؾ فيك المنصكر

 َْ :)الدخاف (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٹپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ
 إال اهلل عذاب مف كال یمنع أحد شیئان  عنو یدفع كال قریبو قریب ینفع "ال القیامةفیكـ . (ِْ -

 (2)اهلل رحـ مف

 :سيئات يوم القيامةعبد الوقاية ال -٘
 كمف حجب عنو رحمتو فقد كقع في السیئات ،یكـ القیامة فقد كقاه السیئاترحمو اهلل مف  إف

ڤ ڦ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿٿ ٿ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ 

 ،عذابؾ مف رحمتو فقد ،القیامة یكـ السیئات تقیو مفف". (ٗ :)غافر (ڦ ڦ ڦ
 (3)منو أفضؿ فكز ال الذم األكبر الساحؽ الفكز ىك كىذا ،جنتؾ كأدخمتو

 :عدم رد بأس اهلل عن القوم المجرمين -ٙ
عنيـ أما أعداؤه فإنو یمسؾ  ،ئوعباده كأكلیالال یعطیيا إال  -سبحانو كتعالى - رحمة اهلل"

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،(1)"ألنيـ لیسكا أىبل ليا؛ رحمتو

 .(ٕٓ :)المؤمنكف (پ ڀ ڀ ڀ ڀ
                                                             

 (ََْ/ُتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف / عبد الرحمف السعدم ) ُ()
 (ُْٖٔ/تفسیر الخازف المسمى لباب التأكیؿ في معاني التنزیؿ/ لمخازف ) ِ()
 (ّٖ/ِْمي )التفسیر المنیر / د كىبة بف مصطفى الزحی ّ()
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 :صرف العذاب عن المؤمنين يوم القيامة -ٚ
فمف كتب اهلل لو الفكز فيك الذم یصرؼ  ،جينـحافة الصراط یكـ القیامة منصكب عمى 

غضب أما مف  ،الصراط إال مف رحميـ اهلل كال یعبر ىذا ،كیعبر ىذا الصراط ،عنو عذابو
 -قاؿ  ،ألف اهلل رفع عنيـ كمنع عنيـ رحمتو كلطفو ،عمیيـ فيـ سیتكردسكف في جينـ

ې ې ې ې ى  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) -سبحانو كتعالى 

فٍ . (ُٔ-ُٓ :)األنعاـ (ائ ەئ ەئ وئ ائى ؿٍ  یيٍصرىؼٍ  "مى ك  یيحى  ًفي اٍلعىذىاًب  ذىًلؾى  عىفٍ  كى
ت ى اٍلعىًظیـً  اٍلیىٍكـً  ذىًلؾى  ٍعًزؿو  یىكيكفى  حى ٍنوي  ًبمى ٍنوي  یيٍصرىؼٍ  مىفٍ  أىكٍ  ،عى  فىقىدٍ  اٍلیىٍكـً  ذىًلؾى  ًفي اٍلعىذىابي  ذىًلؾى  عى

اًئوً  رحمو اهلل  ًبمىا ،ٍكبىرً األى  اٍليىٍكؿً  ًمفى  ًبًإٍنجى اةً  كىرىاءى  كى ن ةً  ديخيكؿً  ًمفٍ  الن جى  یيعىذ بي  ال مىفٍ  ف  ألى  اٍلجى
ًئذو  ا یىكيكفي  یىٍكمى ا مينىع من ٍتمن ذىًلؾى  ،حى ٍمعي  كى اةً  بىٍیفى  اٍلجى  اٍلبىقىاءً  دىارً  ًفي ًبالن ًعیـً  كىالت مىتُّعً  اٍلعىذىابً  ًمفى  الن جى

ًبیفي  اٍلفىٍكزي  ىيكى  " اٍلمي  (2)الظ اًىري

 :عدم الخسران -ٛ
 -قاؿ  ،الخسراف المبیفكعدـ الرحمة ىك  ،إف حصكؿ الرحمة لمعبد ىي الربح كالفكز العظیـ 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ) :-سبحانو كتعالى 
 مف كالمعافاة التكبة بقبكؿ كترحمنا ،كعقكبتو الذنب أثر بمحك ،لنا تغفر لـ إف" (ِّ :)األعراؼ

 (3)لنككنف مف الخاسریف" الخطایا ىذه أمثاؿ

 :حصول الفرح -ٜ
 -قاؿ . أعظـ مف كؿ شيء في الكجكدكىك  ،إف حصكؿ رحمة اهلل لمعبد أعظـ ما یتمناه 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ): -سبحانو كتعالى 

 مف خیر االعتبار كبيذا ،القید بيذا الٌمو سبیؿ في القتؿ أك فالمكت" (ُٕٓآؿ عمراف:) (ىث
 كمف جاه كمف ماؿ مف: الصغار أعراضيا مف الحیاة في الناس یجمعو مما كخیر ،الحیاة

 مما خیر الحقیقة میزاف في كىي ،الٌمو كرحمتو مغفرة مف یعقبو بما خیر. متاع كمف سمطاف
 إلى المقاـ ىذا في یكميـ ال إنو ،المؤمنیف الٌمو یكؿ الرحمة كىذه المغفرة ىذه كٕالى. یجمعكف

 برحمة قمكبيـ كیعمؽ ،الٌمو عند ما إلى یكميـ إنما. بشریة اعتبارات إلى كال ،شخصیة أمجاد
أعراض" مف القمكب بو تتعمؽ مما كخیر ،عمى اإلطبلؽ الناس یجمع مما خیر كىي. الٌمو

(4) 

                                                                                                                                                                                     

 (ِّّ/ْٓمجمة البحكث اإلسبلمیة / الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممیة كاإلفتاء ) ُ()
 (ِٖٕ/ٕتفسیر القرآف الحكیـ )تفسیر المنار( / محمد رشید بف عمي رضا ) ِ()
 (ِٖٓ/ُتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف/ عبد الرحمف السعدم ) ّ()
 (ْٗٗ/ُسید قطب ) فى ظبلؿ القرآف/ ْ()
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 :تبييض الوجوه يوم القيامة  -ٓٔ
. مسكدة الكافریف ككجكه مبیضة المؤمنیف كجكه تككف قبكرىـ مف یبعثكف حیف القیامة "یكـ

 استبشر حسناتو كتابو في فرأل كتابو المؤمف قرأ إذ ،الكتاب قراءة عند ذلؾ إف: كیقاؿ
 -قاؿ  ،.(1)كجيو" اسكد سیئاتو فیو فرأل كتابو كالمنافؽ الكافر قرأ كٕاذا ،كجيو كابیض

 (َُٕ آؿ عمراف:) (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ): -سبحانو كتعالى 
 إلى إشارة كفیو رحمة دار ألنيا رحمة الجنة سمیت كٕانما اهلل جنة في اآلیة تعني اهلل "كرحمة

 .(2)"-سبحانو كتعالى  - اهلل برحمة إال الجنة یدخؿ ال بالطاعات عمؿ كٕاف العبد أف

 :المين مع المؤمنين  -ٔٔ
ذم أالف جانبو عبد الالجانب لممؤمنیف دلیؿ عمى أف رحمة اهلل حصمت كأدركت ىذا ال لیف

. (ُٗٓ آؿ عمراف:) ٺ(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ . إلخكانو كأحبابو
 جأشو عمى ربطو كىي -سبحانو كتعالى  - اهلل مف كائنة ليـ عظیمة فبرحمة "أم

 منيـ كاف بعدما كالتمطؼ بالرفؽ كعاممتيـ ليـ الجانب لیف كنت األخبلؽ بمكاـر كتخصیصو
 (3)لمعدك" كٕاسبلمؾ أمرؾ مخالفة مف كاف ما

 :جمع الناس يوم القيامة  -ٕٔ
یؤخذ  كذلؾ حتى ،أف یجمعيـ یكـ القیامة ،عمى عباده-سبحانو كتعالى  -إف مف رحمة اهلل 
ڇ ڇ  چچ چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ  كؿ ذم حؽ حقو

 (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍڇ ڇ
 الذم الجمع ذلؾ ..فیو ریب ال الذم الجمع ذلؾ ،المكتكبة الرحمة ىذه فمف". (ُِ :)األنعاـ

 ىذه في كاستخمفيـ ألمر خمقيـ فقد الناس مف بعباده سبحانو اهلل عنایة مف كراءه بما ریشی
 الیكـ فيذا القیامة یكـ إلى یجمعيـ كلكف. سدل یتركيـ كلـ ،عبثا یخمقيـ كلـ ،لغایة األرض

 ،إلیو كدحيـ جزاء فیعطیيـ كجيتو إلى الراحؿ یفيء كما إلیو یفیئكف الذم المطاؼ نيایة ىك
 یكـ أجكرىـ یكفكف إنما أجر كال كدح عمیيـ یضیع فبل. الدنیا دار في عمميـ أجر كینقدىـ
 فضؿ مف یتجمى ما أف كما مظاىرىا مف مظير في الرحمة تتجمى العنایة ىذه كفي القیامة

                                                             

ـ القرآف/ لمقرطبي ) ُ()  (ُْٔٔ/الجامع ألحكا
 (َُِْ/تفسیر الخازف المسمى لباب التأكیؿ في معاني التنزیؿ/ لمخازف ) ِ()
 (ْٗ/ِتفسیر ركح البیاف/ إسماعیؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ) ّ()
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 عما كالتجاكز ،یشاء لمف كاإلضعاؼ ،أمثاليا بعشرة كالحسنة ،بمثميا السیئة جزاء في الٌمو
 (1)."أیضان  الجمع ىذا في تتجمى التي الرحمة مظاىر مف أكلئؾ كؿ ..یشاء لمف یشاء

 :النجاة من عذاب الدنيا  -ٖٔ
مف عذاب الدنیا عمى عباده المؤمنیف أف ینجیيـ  - سبحانو كتعالى  -إف مف رحمة اهلل "

فمف رحمتو أف نجى أنبیاءه  ،كىذه عیف رحمتو سبحانو ،ینجیيـ مف الكافریفك  ،كعذاب اآلخرة
كنجاىـ مف بطش الطغاة  ،العذاب الذم أصاب أقكاميـ بسبب كفرىـ كمف معيـ مف

ہ ): عف ىكد -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،(2)"كالمجرمیف برحمتو التي كسعت كؿ شيء

﮴  ۓہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮲﮳   .(ِٕ :)األعراؼ (ۓ 

 :قص القصص في القرآن  -ٗٔ
لما في القصص في القرآف مف عبر یعتبر بيا أكلك األلباب كاف ىذا القصص رحمة مف اهلل 

إنيا  ،الظالمیف كمآليـ یتعرفكا عمى سنف اهلل كأیاموحتى یقفكا عمى مصیر  ،لعباده المؤمنیف
سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،عف بینة نجارحمة مف اهلل حتى یيمؾ مف ىمؾ عف بینة كینجك مف 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ۆئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ): -

 آمف لمففيك رحمة ". (ُُُ :)یكسؼ  (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
 في كالخمكدى  ،جنانو اآلخرة في كیكرٍّثو ،عذابو كألیـ اهلل سخط مف ینقذه ،فیو بما كعمؿ بو

 (3)"المقیـ النعیـ

 :إنزال الكتب -٘ٔ
 كبخاصة المؤمنیف ،رحمة لمعالمیف السماكیة ما ىك إال إرساؿ الرسؿ كٕانزاؿ الكتبإف 

 ،ىذه الكتب أصبحكا مؤمنیف كمكحدیف كمف أكلیاء اهلل كأحبابو بركة الذیف بسبب المكحدیف
سبحانو  -قاؿ . كالذم یتضمنو كبلـ اهلل ،اهلل بالسیر عمى منيج اهللكالذیف استحقكا رحمة 

﮲     ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ :-كتعالى   چھ  ے  ے  ۓ    ۓ 

 .(ِٖاالسراء )
فأشرقت كتفتحت لتمقي ما في القرآف  ،لمف خالطت قمكبيـ بشاشة اإلیماف ،في القرآف رحمة"ف

 .كطمأنینة كأماف ،مف ركح

                                                             

 (َُِٓ/ ِفي ظبلؿ القرآف / سید قطب ) ُ()
 (ِّٓ/ْٓمجمة البحكث اإلسبلمیة / الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممیة كاإلفتاء ) ِ()
 (ُّٓ/ُٔجامع البیاف في تأكیؿ القرآف/ محمد بف جریر الطبرم ) ّ()
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فیسكف كیطمئف  ،فيك یصؿ القمب بالٌمو. شفاء مف الكسكسة كالقمؽ كالحیرةفي القرآف ك 
عف الحیاة كالقمؽ  امف الٌمو كالرض االرض كجبكیستشعر الحمایة كاألمف كیرضى فیست

 .كمف ثـ ىك رحمة لممؤمنیف. كالكسكسة داء ،كالحیرة نصب ،مرض
كىي مف آفات  ..شیطافكفي القرآف شفاء مف اليكل كالدنس كالطمع كالحسد كنزغات ال 

كمف ثـ ىك . كتدفع بو إلى التحطـ كالبمى كاالنيیار ،القمب تصیبو بالمرض كالضعؼ كالتعب
 .(1)"رحمة لممؤمنیف

 :عدم تعجيل العقوبة لمستحقييا  -ٙٔ
لو  ذلؾ لكف ،بؿ یميمو لعمو یرجع ،مف رحمتو سبحانو أف مف استحؽ العقكبة ال یعاجمو بيا

سبحانو  -قاؿ  ،أجؿ معمكـ إذا جاء كقتو فإنو یقع كحینئذ ال یرد بأسو عف القكـ المجرمیف
﮶  ےھ ھ ھ ے): -كتعالى  ﮴  ﮵ ﮳  ﮲  ﮺  ﮻  ﮷ۓ ۓ ﮹  ﮸

﯀  ﮿  ﮾  عف  في اآلیة السابقة -سبحانو كتعالى  - یخبر. (ٖٓ :)الكيؼ ( ﮼ ﮽
 ،فیتغمده برحمتو ،یتكبكیتكب اهلل عمى مف  ،كأنو یغفر الذنكب ،سعة مغفرتو كرحمتو

 ،لعجؿ ليـ العذاب ،العباد عمى ما قدمت أیدیيـ مف الذنكب كأنو لك آخذ ،كیشممو بإحسانو
كالذنكب ال بد مف  ،بؿ یميؿ كال یيمؿ ،حمیـ ال یعجؿ بالعقكبة -سبحانو كتعالى  -كلكنو 

 :كليذا قاؿ ،كٕاف تأخرت عنيا مدة طكیمة ،كقكع آثارىا
ٍكًئبلبىٍؿ لىييـٍ " ٍكًعده لىٍف یىًجديكا ًمٍف ديكًنًو مى ال بد ليـ  ،یجازكف فیو بأعماليـ ،ليـ مكعد: أم "مى

أف ال  ،خریفكىذه سنتو في األكلیف كاآل ،كال محید عنو ،كال ممجأ ،كال مندكحة ليـ عنو ،منو
 ،كرحميـغفر ليـ  ،فإف تابكا كأنابكا ،بؿ یستدعیيـ إلى التكبة كاإلنابة ،یعاجميـ بالعقاب

كجاء الكقت الذم جعمو مكعدا  ،كٕاال فإف استمركا عمى ظمميـ كعنادىـ ،كأزاؿ عنيـ العقاب
 (2)”أنزؿ بيـ بأسو ،ليـ

 :عدم تضييع أبناء الصالحين -ٚٔ
قاؿ  عمى عباده المؤمنیف أف یتكالىـ حتي بعد كفاتيـ -سبحانو كتعالى  -إف مف رحمة اهلل 

ۉ ۉ ې ې ې ې ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ): -سبحانو كتعالى  -

ىئ ىئ ىئ ی  ېئۈئ ۈئ ېئ ېئ ۆئى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

"ف ىدـ لمجدار ىك "نعمة مف ربؾأم أف ما حصؿ م. (ِٖ :)الكيؼ (ی ی ی جئ
(3)

. 
                                                             

 (ِِْٖ/ْفي ظبلؿ القرآف / سید قطب ) ُ()
 (َْٖ/ُتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف/ عبد الرحمف السعدم ) ِ()
 (ِِٖ/ْتفسیر الخازف المسمى لباب التأكیؿ في معاني التنزیؿ ) ّ()
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 :منع المفسدين من اإلفساد -ٛٔ
أف یمنع أىؿ الفساد مف اإلفساد  عمى عباده المؤمنیف -سبحانو كتعالى  -ة اهلل كمف رحم 
 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض): -كتعالى سبحانو  -قاؿ . بيـرحمة 

 ،مف بناء السد كغیره فالذم فعمو ذك القرنیف". (ٖٗ :)الكيؼ (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀپ پ پ ڀ ڀ ڀ

 (1)"أثر مف آثار رحمة ربي التي كسعت كؿ شيء

 :ىبة الزوجات -ٜٔ
الصالحیف كمنيا األبناء  ،كسكینة لممؤمنیف مف أعظـ النعـ بؿ ىي رحمة اجإف نعمة الزك 

: -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،كبيا تستقر األسر كالحیاة ،كالذیف ىـ مف نعـ اهلل كرحمتو
ڳ ڳ ڱ  ڳڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)

بیف الزكجیف المكدة  جعؿ -كتعالى تبارؾ  -"فاهلل . (ُِ :)الرـك (ڱ ڱ ڱ ں
اآلخر مف غیر رحـ كما شيء أحب إلى أحدىما مف  ،كالرحمة فيما یتكاٌداف كیتراحماف

 (2)"بینيما

 :ليمة القدر المباركة -ٕٓ
لیمة كجعؿ في ىذا الشير  شير رمضاف المبارؾكمف رحمة اهلل بيذه األمة أف جعؿ ليا 

 ،فیيا القرآف رحمة لمعالمیف كىي تعادؿ أكثر مف ثمانیف سنة اهلل أنزؿ مباركة
 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀپ پ پ پ ڀ) :-سبحانو كتعالى  - :قاؿ

أنزؿ ". (ٔ - ّ :)الدخاف (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ
كقد فعمنا ذلؾ  ،في لیة مباركة رحمة باألمة الم و القرآف مف لدنو متضمنا كحیو كشرعو

رحمة كرأفة منا  ،كأرسمنا الرسكؿ كجمیع األنبیاء إلى الناس لتبلكة آیات الم و البٌینات ،اإلنذار
فرسالة  ،كلئبل یككف لمناس حٌجة بعد إرساؿ الٌرسؿ ،لبیاف ما ینفعيـ كما یضٌرىـ ،أیضان  بيـ

كىك  ،كتتمثؿ اآلف بالثٌابت القطعي الٌنزكؿ منيا ،الٌرسؿ ىي الٌرحمة الميداة الٌدائمة إلى البشر
 (3)."-صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -القرآف كرسالة الٌنبي 

 

 

                                                             

 (ٕٖٓٓ/التفسیر الكسیط لمقرآف الكریـ/ محمد سید طنطاكم ) ُ()
ـ التنزیؿ/ لمبغكم ) ِ()  (ِٔٔٔ/معال
 (َِٕ/ِٓالتفسیر المنیر / كىبة الزحیمي ) ّ()
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 :التمكين في األرض -ٕٔ
مف رحمتو لعباده المحسنیف أف مكف ليـ في األرض لیحكمكا بالعدؿ كلیقیمكا شریعة اهلل عمى 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،في عباد اهللك أرض اهلل 

نصیب برحمتنا "، (ٔٓ :)یكسؼ  (ڑ ک ک ک ک ڑڈ ڈ ژ ژ ڎڌ ڎ
 مف نشاء

اليكاف عمى الناس عزا كمقاما  ،حریةالقید  ،الخكؼ أمنا ،الضیؽ فرجا ،فنبدؿ العسر یسرا"
 (1)". عمیا

 :التزكية -ٕٕ
كىذا فضؿ  ،مف رحمتو سبحانو بعباده المؤمنیف أف زكاىـ كطيرىـ مف الذنكب كالمعاصي

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ): -سبحانو كتعالى  -اهلل یختص بو مف شاء كقاؿ 

القدیر  -سبحانو كتعالى  - فاهلل". (ُِ :)النكر (ڄ ڄ ڃ ڃ ڄڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
مثؿ قبكؿ تكبة  ،كتكفیقيـ إلى ما یرضیو ،بقبكؿ تكبتيـ ،الحكیـ یطير مف یشاء مف خمقو

 (2)كالٌمو سمیع ألقكاؿ عباده ،حساف كمسطح كغیرىما مف قصة اإلفؾ

 :اليداية -ٖٕ
كاليادم ىك  إف الكاحد منا یجد الظممات في كؿ مكاف ففي البحر ظممات كفي البر ظممات

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) :-سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،رحمتواهلل كىذا مف 

مف ىك ": أم. (ّٔ :)النمؿ (ی ی ی جئ حئ یىئ ىئ ىئ ېئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
حیث ال دلیؿ كال معمـ یرل كال كسیمة إلى  ،الذم یيدیكـ حیف تككنكف في ظممات البر كالبحر

 ،تيتدكف بياكتیسیره الطریؽ كجعؿ ما جعؿ لكـ مف األسباب التي  ،النجاة إال ىدایتو لكـ
ًتوً } یىاحى بيٍشرنا بىٍیفى یىدىٍم رىٍحمى ٍف یيٍرًسؿي الرٍّ مى فیرسميا فتثیر السحاب ثـ  ،بیف یدم المطر: أم {كى

فیستبشر بذلؾ العباد قبؿ نزكؿ المطر ،تؤلفو ثـ تجمعو ثـ تمقحو ثـ تدره
(3)

. 
 
 
 

                                                             

 (َُِْ/ْفي ظبلؿ القرآف / سید قطب ) ُ()
 (ُْٖ/ُٖزحیمي )ال ةالتفسیر المنیر / كىب ِ()
 (َٖٔ/ُتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف/ عبد الرحمف السعدم ) ّ()
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 :جعل الميل لباسا والنيار معاشا-ٕٗ
كالنيار رحمة منو لطمب المعاش كالسیر في األرض  ،كاليدكءلسكف كا اهلل المیؿ رحمة مف

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ):-سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،كابتغاء فضمو

یدعكىـ بو  ،فيذا امتناف مف الٌمو عمى عباده". (ّٕ :)القصص (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 ،الٌموأنو جعؿ ليـ مف رحمتو النيار لیبتغكا مف فضؿ  ،كالقیاـ بعبكدیتو كحقو ،إلى شكره

كتستریح أبدانيـ  ،كالمیؿ لیيدأكا فیو كیسكنكا ،كینتشركا لطمب أرزاقيـ كمعایشيـ في ضیائو
 (1).فيذا مف فضمو كرحمتو بعباده ،كأنفسيـ مف تعب التصرؼ في النيار

مف مظاىر الرحمة كآثارىا، ال یعدكا أف  بعد؛ فإف ما تـ ذكره مف أربعة كعشریف مظيران ك 
احد مع ك جمعيا في مكاف  حاصو د اف كثیر، كٕاال فمك أر م ؿیككف غیضا مف فیض، كقمی

 شرحيا كتنقیتيا لكاف لو في ذلؾ رسالة مستقمة.

                                                             

ـ الرحمف في تفسیر كبلـ المناف/ عبد الرحمف السعدم ) (ُ)  (ُِّٔ/تیسیر الكری
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 مطالب أربعةكیتككف مف 
 

 مفيكـ اليكف :المطمب األول. 
 

 ككركدىا في القرآف الكریـىكفمشتقات كممة " :المطمب الثاني ". 
 

 في القرآف الكریـىكفكركد المفردة القرآنیة " :المطمب الثالث ". 
 

 أدب السیر عمى األرض ىكنان  :المطمب الرابع. 
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 مفَْو اهلٌْ :املطلب األّل

 :اليون في المغة: أولً 
أم  ،كىكنو اهلل عمیو. الشئ أم خؼىاف عمیو یقاؿ:  ،مصدر: ىكك  ،السكینة كالكقار: اليكف
 (1) .أم سيؿ ،كشئ ىیف. سيمو كخففو

 (3).مى رسمؾكیقاؿ امش عمى ًىینىًتؾى أم ع .. السكینة: اليىٍكفي : (2)قاؿ الرازم
، كالرفؽ كالمیف، كعدـ التكبر، كعدـ العجب كالخبلصة في المعنى المغكم، أنو: السكینة كالكقار

 ىكك ): -سبحانو كتعالى  -كمنو قكؿ اهلل  ىیف فيك السيؿ جية مف ىكف اسـ اشتقاؽف كاالختیاؿ 
 (4)" البدایة مف أسيؿ اإلعادة أف إلى نظران  كأسيؿ أیسر أم" (عمیو أىكف

 :صطالحاليون في ال: ثانياً 
مف یتصؼ باليكف ىـ عمماء : قاؿ الحسف ،ال المرح كالتكبرىك السكینة كالكقار كالتكاضع 

 (5)كقار كعفة ال یسفيكف كٕاف سفو عمیيـ حممكاأصحاب : یؿكق ،كحمماء
ىك الذم لیس فیو ضرب باألقداـ كخفؽ النعاؿ فيك غیر مشي المتكبریف : والمشي اليون

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) -سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،المعجبیف بنفكسيـ

 .(ّٔ :)الفرقاف "(ۈ ۈ ٴۇ ۋ
"أیيا الناس عمیكـ بالسكینة فإف : الحدیثعباد الرحمف یمشكف كعمیيـ السكینة كالكقار كفى ك " 

كاف إذا زاؿ زاؿ  -صمى اهلل عمیو كسمـ -البر لیس باالیضاع كىك السیر مثؿ الخبب" إف الرسكؿ 
نعـ ىك كما كصؼ : قیؿ ،تقمعان كیخطك تكفؤا كیمشي ىكنا ذریع المشیة كأنما ینحط مف صبب

الكاسع الخطا كمعناه أنو  ،تمسكف الذلیؿ كالذریعفالتقمع معناه رفع الرجؿ بقكة حتى ال یمشي مشیة الم
كاف یرفع رجمو بسرعة كیكسع خطكه كأنما ینحط مف صبب فأیف ىذا اليكف المحمدم في المشي مف 

سبحانو كتعالى  -كاهلل . االختیاؿ كالتمایؿ إعجابان بالنفس كضرب األرض كأنما یرید أف یخرقيا بنعمو
 چخب  مب  ىب  يبچ:كقاؿ ،كالفجر ىك مشيي الخیبلء: والمرح    حب چحئ    مئ  ىئ  يئ  جبچ  :قاؿ -

ميما حاكلت العمك   (ّٕ: )اإلسراء چخت مت جتحتچ. أم بضربؾ إیاىا برجمیؾ بشدة
 (6)."كاالرتفاع

                                                             

 (ٖٔ/ٕ) ، بتصرؼالصحاح لمجكىرم ُ()
 كالشـا مصر زار الرم، مف كاألدب، أصمو بالتفسیر عمـ كلو الحنفیة، فقياء مف كىك ىك العبلمة زیف الدیف محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، ِ()

  ُُُٓ/ق أك بعدىا، انظر ذیؿ التقیید في ركاة السنف كاألسانید ٔٔٔ، ت لو تصانیؼ عدیدة، منيا: مختار الصحاح
 (َٕٓ/ُلمرازم ) /مختار الصحاح ّ()
 (ُّٕ/ ْ) لمجزائرم /التفاسیر أیسرْ()
 (ِّْٓ/)مدارج السالكیف  ٓ()
 (ٖٖ/ُٗ)إبف عاشكر/ التحریر كالتنكیر  ٔ()
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 " يف القرآٌ اللرٓهّرّد املفردة القرآىٔة "ٌٍْ: الجاىٕ املطلب

 
 -في قكلو  السكینة كالطمأنینة مرة كاحدة بمعنىكردت كممة ىكنان في القرآف الكریـ كالتي 

 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ): -سبحانو كتعالى 
 -تعالى  -الخزم كالميانة ثبلث مرات كقكلو  بمعنىفي حیف كردت كممة اليكف كالتي  ،(ّٔ :)الفرقاف

 ككذلؾ ،(َِ :)األحقاؼچخت  مت    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب      حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حتچ
قىاؿى كىذىًلًؾ قىاؿى  -سبحانو كتعالى  -السيكلة كالیسر كما في قكلو  بمعنىكالتي " ىیفكردت لفظة "

ٍقًضیًّا كىافى أىٍمرنا مى ًلنىٍجعىمىوي آیىةن ًلمن اًس كىرىٍحمىةن ًمن ا كى مىي  ىىیٍّفه كى  .(ُِ :)مریـ رىبًُّؾ ىيكى عى

 .ةنالسكينة والطمأني بمعنى" التي وسنتناول في ىذ المبحث لفظة "اليون
 مىى ًف ال ًذیفى یىٍمشيكفى عى اًىميكفى قىاليكا سى األى كىًعبىادي الر ٍحمى اطىبىييـي اٍلجى  منابلٍرًض ىىٍكننا كىإًذىا خى

 :وفي ىذه اآلية الكريمة عدد من الفوائد منيا
 كالرفؽ صفة مف صفات أىؿ اإلیماف. أف السكینة كالكقار .ُ
الرحمف" ىذا  جد إال مكضعیف قاؿ اهلل فیيما "عبادیكتاب اهلل ال ل ء الباحثبإستقرا .ٕ

ے  چ فیو المكضع، كالثاني في سكرة الزخرؼ كیتحدث عف المبلئكة إذ قاؿ اهلل

﮵  ﮴   ﮳   ﮲   ﮸   ﮶ۓ   ۓ  ﮽     ﮹﮷  ﮼   ﮻    چ﮺  

 .(٩ٔالزخرف: )
عباده اد الرحمف ، ككصؼ ىنا مبلئكتو بأنيـ عب -سبحانو كتعالى  -فكصؼ اهلل 

، فيذا األمر یدؿ عمى أف صفة السكینة كالكقار صفة عظیمة تتحمى بيا المبلئكة كذلؾ
 -سبحانو كتعالى  -، كلعؿ ما یدلؿ عمى ىذا الكبلـ أف اهلل كالمخمصكف مف عباد اهلل

 قاؿ ىنا )الذیف یمشكف عمى األرض( فيـ لیسكا بمبلئكة كٕاف كانت ىذه صفاتيـ. 
لتدؿ عمى أف حاليـ اليكف في كؿ كقت كحیف ، فبل یدخؿ في ( نكرة جاءت كممة )ىكنان  .ّ

ذلؾ الكصؼ مف یتكبر كیتجبر في كثیر مف األحیاف كیسكف في بعض األحیاف، إنما 
 مف كانت ىذه صفتو كىذا نيجو.

أضافيـ إلى نفسو )كعباد  شرؼ أىؿ السكینة كالتكاضع بأف -جؿ جبللو  -أف اهلل  .ْ
 ضاىیو شيء.( كىذا تشریؼ كتعظیـ ال یالرحمف
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  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ : -سبحانو كتعالى  - قكلوفي تفسیره: " (1) الماكردمقاؿ 

،  ككمماء عمماء: أحدىا: كاؿأق أربعة فیو (ٖٙالفرقان: ) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
الضحاؾ قالو،  أتقیاء أعفاء: الثاني. عباس ابف قالو

(2)

مجاىد قالو، كالكقار بالسكینة: الثالث. 
(3)

 .
 (4)."زید ابف قالو، یتكبركف ال كفمتكاضع  :الرابع

كلكف ؛ كاليكف صفة ظاىرة ،اليكف ىي: المؤمنیف عمى أف صفة مشي اآلیة السابقةیستدؿ مف 
 ،كىك ما تحمك بو مف الكقار كالسكینة كالحمـ ،ىٰػذه الصفة نابعة عف معنى قاـ في قمكبيـ كأخبلقيـ

فكاف ظاىرىـ مطابقان لباطنيـ مف  ،المعاني انتقمت إلٰى ظاىرىـفمما عيًمرت قمكبيـ كبكاطنيـ بيذه 
 .كاإلعراض عف أىؿ الجيؿ كالسفو ،اليكف في المشي مع القكة كالجمد

  

                                                             

،انظر طبقات فقياء الشافعیة ىػَْٓت  كاف مف كجكه الفقياء، بالماكردم، الشيیر البغدادم، البصرم حبیب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك ُ()
ِ/ّٔٔ 

 (ِْسبقت ترجمتو ) ص ِ()
، تابعى مفسر مف أىؿ مكة ، كاف شیخ القراء كالمفسریف أخذ التفسیر عف ابف عباس ، تنقؿ م ّ() فى جاىد بف جبر أبك الحجاج المكى مكلى بنى مخزـك

 (ِٓ/ِد. انظر مكسكعة األعبلـ ) األسفار كاستقر فى الككفة ، قیؿ إنو مات كىك ساج
 (ُْٓ/ ْ)النكت كالعیكف / أبك الحسف الماكردم  ْ()
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 ب املظٕ على األرض ٍْىاً ادآ: الجالح طلبامل

 

 ،جاء ذكر آداب المشػي فػي القػرآف الكػریـ فػي عػددو مػف السػكر مثػؿ سػكرة لقمػاف كسػكرة الفرقػاف 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  جئىئ ی ی ی ی) :عف كصیة لقمػاف لكلػده -سبحانو كتعالى  -قاؿ اهلل 

كمعنػػى قػػػكؿ . (ُٗ -ُٖ: لقمػػاف) (يت جث مث ىث يث حج ىتمب ىب يب جت حت خت مت

ال تمػػػش مشػػیة الخػػػیبلء متكبػػػران ": أم (ّٕ: اإلسػػراء) (ىئ ی ی ی ی) :-كتعػػػالى  سػػبحانو -اهلل 

 ،(1)"فػػإف فعمػػت ذلػػؾ أبغضػػؾ اهلل یرضػػاه الٌمػػو كال النػػاسلمػػا فیيمػػا مػػف الٌصػػمؼ الػػذم ال ؛ جبػػاران عنیػػدان 
المختػػػػػاؿ الػػػػػذم ینظػػػػػر إلػػػػػى نفسػػػػػو بعػػػػػیف "ك  (ُٖ: لقمػػػػػاف) (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب) :كليػػػػػذا قػػػػػاؿ

ثػػـ أكصػػى كلػػده  (2)"ككبلىمػػا شػػرؾ خفػػي ،كالفخػػكر الػػذم ینظػػر إلػػى النػػاس بعػػیف االحتقػػار ،االفتخػػار
ٍشػًیؾى : )بقكلػو بػؿ عػػدالن  ،كال بالسػریع المفػػرط ،مقتصػدان لػػیس بػالبطيء المتثػػبطامػػًش ": أم (كىاٍقًصػٍد ًفػػي مى

فرحػػان : التػػي ىػػي أحػػط األمػػاكف منزلػػةن )مرحػػان( أم")كال تمػػش فػػي األرض( : یػػؿكق ،(3)"كسػػطان بػػیف بػػیف

كىي التبختر فػي  ،كالمختاؿ مف الخیبلء ،ىذا ىك التعمیؿ لمنيي (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ) كبطران 
ألنػػو مػػا ركبيػػا أحػػده إال كجػػد فػػي نفسػػو  ،اشػػتقاؽ اسػػـ الخیػػؿ مػػف الخػػیبلء إف: كلػػذلؾ قیػػؿ ،المشػػي كبػػران 

 (4)". فسمیت الخیؿ خیبلن مف ىذا ،خیبلء

ٍشػػًیؾى : )-سػػبحانو كتعػػالى  -كقكلػػو  فػػبل  ،تكسػػط فیػػو بػػیف الػػدبیب كاإلسػػراع "فيػػك (كىاٍقًصػػٍد ًفػػي مى
 (5)"كال تثب كثكب الشطاریف ،تدب دبیب المتماكتیف

إنػػػو مػػػف : فقیػػػؿ؟ مػػا ليػػػذا: أف عائشػػػة نظػػػرت إلػػػى رجػػػؿو كػػاف یتمػػػاكت فػػػي مشػػػیتو فقالػػػت ذكػػر"ك 
 سػػید القػػراء، ككػػاف إذا مشػػي أسػػرع كٕاذا ضػػرب أكجػػع، -رضػػي اهلل عنػػو   -كػػاف عمػػر :فقالػػت ،القػػراء

رضػػي اهلل   -كرأل عمػػر : كعمػػؽ فػػي الحاشػػیة بقكلػػو ،فػالمراد إذان باإلسػػراع فیػػو مػػا فػػكؽ دبیػػب التمػػاكت
ارفػع رأسػؾ : كرأل رجػبلن مطأطئػان رأسػو فقػاؿ : ال تمػت عمینػا دیننػا أماتػؾ اهلل،رجبلن متماكتان فقاؿ -عنو 

                                                             

 (ّّ/ُٓ) / أحمد المراغيالمراغي الشیخ تفسیر ُ()
ـ القرآف ِ()  (ِٗٓ/ُٕلمقرطبي ) /الجامع ألحكا
 (َْٓ/ ّابف كثیر ) القرآف العظیـ/تفسیر  ّ()
 (َٗ/ُِأللكسي )شياب الدیف ا/  كتفسیر القرآف العظیـ كالسبع كالمثاني ركح المعاني ْ()
 (َٔٓ/ٓالبحر المدید / ابف عجیبة ) ٓ()
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فیكػػره مشػػي التمػػاكت الػػذم یخفػػى فیػػو الصػػكت كتقػػؿ الحركػػات كیتزیػػا ". (1)"إف اإلسػػبلـ لػػیس بمػػریض
مػف كثػرة  لیيػكىـ أنػو ضػعؼ ،صاحبو بزم العباد كأنو یتكمؼ في صفاتو بمػا یقربػو مػف صػفات األمػكات

"العبػػادة
مػػف كثػػرة عبػػادتي كصػػیامي : ككػػأف ىػػذا الػػذم یمشػػي مشػػیة التمػػاكت یریػػد أف یقػػكؿ لمنػػاس ،(2)

كالسػمؼ رحميػـ اهلل  ،ألف المسػمـ مطالػب بإخفػاء عممػو ،كىػذا مػف أنػكاع الریػاء ،أنني متعب في المشي
الشػفاه كلصػكؽ الجمػد فكػانكا یػد ىنكف حتػى ال یظيػر جفػاؼ  ،كاف بعضيـ مف كثرة الصیاـ یصػفر لكنػو

حتػى ال یظيػر أثػر العبػادة كأثػػر  ،ككػانكا یػدىنكف فػي نيػار الیػكـ الػذم یصػكمكف فیػو ،مػف كثػرة الصػیاـ
فمشػػیة التمػػاكت التػػي یظيػػر صػػاحبيا أنػػو . -عػػز كجػػؿ  -فيػػك أقػػرب إلػػى اهلل  ،فیكػػكف خفیػػان ؛ الصػػیاـ

إذا مشػػى  -اهلل عمیػػو كسػػمـصػػمى  -ككرد فػػي صػػفتو  ،عنػػده تعػػبه شػػدیده مػػف العبػػادة ىػػي أمػػره مػػذمكـ
ٍشػًیؾى ): -سػبحانو كتعػالى  -كقػاؿ  ،كأنما ینحط مف صبب كككنػو عمیػو الصػبلة كالسػبلـ  (كىاٍقًصػٍد ًفػي مى

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ):-سػػبحانو كتعػػالى  -كأنػػو یػػنحط مػػف صػػبب ال یتنػػافى مػػع قكلػػو 

 -ألف بعػض النػاس إذا عمػـ أف مشػیة النبػي  (ّٔ الفرقاف:) (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
صػمى  -كػاف رسػكؿي اهلل ": -رضػي اهلل عنػو   -عمػي بػف أبػي طالػب كمػا قػاؿ  -اهلل عمیػو كسػمـصمى 

ػبىبو   -اهلل عمیو كسٌمـ  كأنػو  ،كأنػو یسػیر بشػيءو مػف اإلسػراع (3)"إذا مشى تكف أ تكفؤان كأنما ینحطُّ ًمٍف صى
: -سػػبحانو كتعػػالى  -)كػػاف إذا مشػػى یتقمػػع( ظػػف أف ىنػػاؾ تعارضػػان بػػیف ىػػذا كبػػیف قكلػػو : یتقمػػع تقمعػػان 

 مىى ًف ال ًذیفى یىٍمشيكفى عى اًىميكفى قىاليكا سى األى كىًعبىادي الر ٍحمى اطىبىييـي اٍلجى یظف أف اليػكف ف  منابلٍرًض ىىٍكننا كىإًذىا خى
إذ . كأنػو یتقمػع تقمعػان  -كأنػو یػنحط مػف مكػاف مرتفػع-في المشي یتنافى مػع ككنػو أنػو یػنحط مػف صػبب 

 .أف المذمكـ اعتیاد اإلسراع باإلفراط فیو لمفسریفكذكر بعض ا ،المشي كدبیب النمؿلیس اليكف فیو 
ويجــدر بنــا بعــد ىــذا الكــالم الــذي أوردنــاه أن نــورد بعضــًا مــن آداب المشــي التــي وردت عــن 

 وىي كاآلتي:  -صمى اهلل عميو وسّمم  -النبي 
 :غض البصر -ٔ

مما ال شؾ فیو أف البصر مف أعظـ المنافذ إلى القمب، فػ"البصر ىك الباب األكبر إلى القمب، 
كأعمر طرؽ الحكاس إلیو، كبحسب ذلؾ كثر السقكط مف جيتو ككجب التحذیر منو، كغضو 
كاجب عف جمیع المحرمات، ككؿٍّ ما یخشى الفتنة مف أجمو، كنقصد بغض البصر أف یغمض 

ـ عمیو كال ینظر إال لما ىك مباح لو النظر إلیو، كٕاف كقع نظر المسمـ المسمـ بصره عما حر 
                                                             

 (ُِٖ/ُُالمفصؿ في تاریخ العرب قبؿ اإلسبلـ / د. جكاد عمي ) (ُ)
 (ُّٕ/ٕحىاًشیةي الشٍّيىاًب عىمىى تٍفسیًر البىیضىاًكم/ احمد بف محمد الحنفي ) (ِ)
()ّ 

 8٘، وفً كتابه "الشمائل المحمدٌة" ص0ٔٔ-ٙٔٔ/  ٔباب من صفاته صلى هللا علٌه وسلم الجسمٌة: )أخرجه الترمذي فً المناقب 

  . وهو حدٌث صحٌح.٩ٖٔ/  ٕٔ، والمصنف فً شرح السنة: ٩ٙ/  ٔبهامش شرح الباجوري، وأخرجه اإلمام أحمد فً المسند: 
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رـو مف غیر قصد فمیصرؼ بصره سریعا كال یتمادل في النظر (1)"عمى ميح 

ڇ  چ ، قال تعالى: 

 (34النور:) چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک

 :العتدال في المشي -2

امش مشینا مقتصدا " (ُٗ)لقماف:   ىتچجت   حت  خت  متىب  يب   چ –سبحانو كتعالى  -قاؿ 
 (ٕ)بیف"لیس بالبطيء المتثبط، كال بالسریع المفرط، بؿ عدال كسطنا بیف 

كاجعؿ خطاؾ في ىذة الدنیا  ،ع كالخیبلءنكاجعؿ خطكتؾ كميا سكینة ككقار كابتعد عف التص
 .شاىدة عمى حسف صنیعؾ كاجعميا تسابؽ في رضا رب یغنیؾ كال یيینؾ

 عدم الخيالء في المشي: -ّ
خب  مب  ىب  يب  جت    حبحئ    مئ  ىئ  يئ  جبچ   -جؿ جبللو  -الباب فقد قاؿ اهلل  ىذاكمف 

 .(37اإلسراء )    چحت     خت    مت  ىت

سبحانو كتعالى  -، قاؿ الجيؿ الحامؿ عمى كؿ شرأمراض أعظـ مف "كلما كاف الكبر كاألنفة 
( أم : )في األرض-سبحانو كتعالى  -، كحقؽ المعنى بقكلو : )كال تمش( أم مشیان ما-

، ألف ذلؾ مف رعكنات النفس بطیش اليكل ك شدة الفرح التي یمزميا الخیبلء( كىجنسيا )مرحان 
 ، فإنو ال یحسف إال بعد بمكغ جمیع اآلماؿ التيالشيكة كما طبعت عمیو مف النقائصكداعي 

ؽ( إنؾ لف تخر ) :-سبحانو كتعالى  -عممو بقكلو  ، كلذلؾتؤخذ بالجد كلف یككف ذلؾ لمخمكؽ
طعيا سیران مف مكانؾ إلى طرفيا )كلف تبمغ( أم بكجو ( أم تقأم كلك بأدنى الكجكه )األرض

، فإذا كنت تعجز في قدرتؾ أم طكؿ الجباؿ كميا بالسیر فیيا (مف الكجكه )الجباؿ طكالن 
 (3)أكتادىا فبماذا تفخر؟ كبأٌم شيء تتكبر حتى تتبخر؟"

ر  ثىٍكبىوي  عظـ كزر المتكبریف فقاؿ:  -اهلل عمیو كسٌمـ  صمى -كقد بیف  ٍف جى "الى یىٍنظيري الم وي ًإلىى مى
ء" یىبلى خي

(4) 
ًف الن ًبيٍّ  ٍبًد الم ًو ٍبًف مىٍسعيكدو عى ٍف عى ؿي قىاؿى الى   -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -عى ٍف كىافى ًفي  یىٍدخي ن ةى مى اٍلجى

ٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي ذىر ةو ًمٍف كً  ن ةى مى ؿي اٍلجى ؿه ًإف یىٍدخي ؿه قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي ذىر ةو ًمٍف ًكٍبرو قىاؿى رىجي ٍبرو قىاؿى رىجي

                                                             

 (ِّّ/ُِالجامع ألحكاـ القرآف /القرطبي ) انظر  ُ()
 (َْٓ/ّابف كثیر )  القرآف العظیـ: تفسیر ِ()
 (ُّٖ/ْتناسب اآلیات كالسكر / البقاعي )  نظـ الدرر في ّ()
 (ْٖٕٓح ُُْٕ/أخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب المباس، باب مف جر ثكبو مف غیر خیبلء  ْ()
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سىنىةن قىاؿى ًإف  ال نىٍعميوي حى سىننا كى اؿى اٍلًكٍبري بىطىري ًإف الر جيؿى یيًحبُّ أىٍف یىكيكفى ثىٍكبيوي حى مى ًمیؿه یيًحبُّ اٍلجى م وى جى
 (1)الحؽ كغمط الناس"

 :إلقاء السالم -ْ
، فالسبلـ دب العظیـ مف أعظـ آداب اإلسبلـ، التي یجب أف یتحمى بيا المؤمفإف ىذا األ

صمى اهلل  -سبب لنشر المحبة كالمكدة كاأللفة بیف جمكع المسممیف، كقد حث النبي المصطفى 
تىٍقرىأي  -عمیو كسمـ ـى كى ـي الط عىا : "تيٍطًع ٍیر؟ه قىاؿى ـً خى ٍسبلى عمى ىذا األدب العظیـ حینما سئؿ: أىمُّ اإلًٍ

ـٍ تىٍعًرٍؼ" ٍف لى مى ٍفتى كى ٍف عىرى مىى مى ـى عى  (2)الس بلى

 -صمى اهلل عمیو كسمـ -لذلؾ كجب عمى المسممیف أف یسیركا بسكینة ككقار أسكة برسكؿ اهلل 
ًف اٌلًذیفى یىٍمشيكفى عىمىىى األٍرًض ىىٍكنان  -سبحانو كتعالى  -كعمبلن بقكلو   .(ّٔ :)الفرقاف كىًعبىادي الٌرٍحمى

فإنو  ،-صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -كىي ًمشیة رسكؿ اهلل  ،بسكینة ككقار مف غیر تكبُّر كال تماكت "أم
حتى كاف الماشي معو یيٍجًيدي  ،ككأنما األرضي تيطكل لو ،مع ىذه الًمشیة كاف كأنما ینحط مف صبب

أف ًمشیتو لـ تكف : كىذا یدؿ عمى أمریف ،غیري ميٍكتىًرثو   -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -نفسىو كرسكؿي اهلل 
فإف الماشي إف كاف  -صمى اهلل عمیو كسمـ  -فأعدؿ المشیات مشیتو "،  (3) "ًمشیة بتماكت كال بميانة

 خشبة محمكلة فمشیة قبیحة مذمكمة .یتماكت في مشیتو كیمشي قطعة كاحدة كأنو 
: أف یمشي بانزعاج كاضطراب ، مشي الجمؿ الثانية من المشيات:  -رحمو اهلل  -قاؿ ابف القیـ 

األىكج ، كىي مذمكمة أیضا ، كىي عبلمة عمى خفة عقؿ صاحبيا ، كال سیما إف كاف یكثر 
 . (4) "الرحمف: أف یمشي ىكنا كىي مشیة عباد الثالثة.االلتفات یمینا كشماال

 .ىذه الثالثة منيا ،والمشيات عشرة أنواع
بأمنا ىاجر عمیيا  ، كالذم یحصؿ في الحج مف السعي بیف الصفا كالمركة اقتداءن السعي :والرابع 

. بنيا، إلىانيا كانت تسعى لتسقي إالسبلـ، حیث   أف أكرميا اهلل بمعجزة ماء زمـز
بب: كیسمى ،تقارب الخيطىاكىك أسرعي المشي مع  ،الر مىؿى  :والخامس و في أكؿ كىك المعمكؿ ب،الخى

 .عند بعض مف العمماءثبلثة أشكاط مف الطكاؼ 
                                                             

 0ٕ٘ح ٘ٙ/ٔأخرجه مسلم فً صحٌحه )باب تحرٌم الكبر وبٌانه  (ُ)
 .٩ٙٔح  0ٗ/ٔأخرجه مسلم فً صحٌحه )باب بٌان تفاضل اإلسالم وأي أموره أعظم (ِ)
 (ُُٖٔ/)/ ابف القیـ الجكزیة زاد المعاد في ىدم خیر العباد (ّ)
 (ّْٗ/ِغذاء األلباب في شرح منظكمة اآلداب / شمس الدیف الحنبمي ) (ْ)
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كىي مشیة الریاضییف  .كال یىٍكًرثيوي  ،كىك العىٍدك الخفیؼ الذم ال یيزعج الماشي ،(1)"الن سىبلف :السادس
 صحتو.في یكمنا ىذا فيذه المشیة ال تتعب اإلنساف كتعمؿ عمى الحفاظ عمى 

ٍكزىلى :والسابع ، كىذه المشیة إف فیيا تكسرا كتخنثان : یقاؿ ،كىي ًمشیة ،كىي ًمشیة التمایؿ ،الخى
ف ىذه المشیة تنافي إ، حیث النساء، فالرجاؿ ال یمیؽ ليـ ذلؾیبغضيا الشرع لمرجاؿ ك 

 .ككذلؾ النساء لما في ذلؾ مف فتنةرجكلتيـ، 
كغالبان ما تككف في الحركب حتى ال تعطى األدبار  ،كىي المشیة إلى كراء ،القيقرل :والثامن

 لؤلعداء.
مىزىل :والتاسع  .كىي ًمشیة یىًثبي فیيا الماشي كثبان  ،الجى
سىؼى اهللي سبحانو بصاحبيا لما  ،كىي ًمشیة أيكلي العجب كالتكبُّر ،ًمشیة التبختر :والعاشر كىي التي خى

كىي مشیة  (2)."في األرض إلى یكـ القیامةفيك یتجمجؿي  ،نظر في ًعٍطفىٍیًو كأعجبتو نفسيو
كقد مشى بيا أبك ، إال في مكاطف الحرب عمى األعداء -سبحانو كتعالى  -یبغضيا اهلل 

شتد القتاؿ، كشرع رسكؿ اهلل االتحـ الجیشاف ك یكـ أحد حیف  -رضي اهلل عنو   - (3)دجانة
كقاؿ: )مف یأخذ مني ىذا( یشحذ في ىمـ أصحابو، كیعمؿ عمى رفع معنكیاتيـ كأخذ سیفان 

فبسطكا أیدیيـ، كؿ إنساف منيـ یقكؿ: أنا أنا قاؿ: )فمف یأخذه بحقو( قاؿ: فأحجـ القكـ، 
فقاؿ: سماؾ بف خرشة أبك دجانة، كماحقو یارسكؿ اهلل؟ قاؿ: أف تضرب بو العدك حتى 

ام یمشي -ینحني، قاؿ: أنا آخذه بحقو. فدفعو إلیو ككاف رجبلن شجاعان یختاؿ عند الحرب 
 یتبختر بیف الصفیف قاؿ: -و كسمـ صمى اهلل عمی -كحیف رآه رسكؿ اهلل  -مشیة المتكبر

 (4) )إنيا لمشیة یبغضيا اهلل إال في مثؿ ىذا المكطف(

                                                             

  َّٔٔ/" انظر لساف العرب/ ابف منظكر النسبلف ىك المشي السریع دكف العدك"ُ()
                   (                  ُٗٔ/ُذاد المعاد في ىدم خیر العباد ) ِ()
، ككاف مف األبطاؿ الشجعاف ، كدافع عف رسكؿ اهلل صمى اهلل  -صمى اهلل عمیو ك سمـ  -سماؾ بف أكس بف خرشة، شيد بدرا مع النبي (ّ)

                              ِْْ/ُ نظر سیر أعبلـ النببلءا. عمیو ك سمـ یـك أحد
 (َِْٕح  ُُٓ/ٕأخرجو مسمـ في صحیحو )كتاب فضائؿ الصحابة  (ْ)
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 :مطالب أربعةكفیو 

 

 مفيكـ األمف :المطمب األول. 

 

 الكریـلفظة األمف في القرآف  :المطمب الثاني. 

 

 كعبلقتو بالسكینة ،مشتقات كممة أمف في القرآف :المطمب الثالث. 

 

 مكانع األمف :المطمب الرابع. 
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 مفَْو األمً : املطلب األّل

 :األمن في المغة
 (1) :عند ابن فارس األمن . أ

 ،أحدىما األمانة التي ىي ضد الخیانة: اليمزة كالمیـ كالنكف أصبلف متقارباف: قاؿ ابف فارس
 (2).كاآلخر التصدیؽ ،كمعناىا سككف القمب

  (3):الرازيعند محمد بن أبي بكر  ألمناـ  ب
كاألمف ضد  ...كآمنت غیرم مف األمف كاألماف ،األماف كاألمانة بمعنىن كقد أمٍنتي فأنا آمف

 .(4)الخكؼ"

  (5):د الفيروز آباديعن ألمناـ  ج
 ،كأمىنىةن محركتیف كأمنان  ،أمنان كأمانان بفتحيماأًمف كفرح  ،ضد الخكؼ ،كصاحب: األٍمف كاآلًمف

نىةه كيمزة كیحرؾ یأمنو كؿ أحد في كؿ شيء ،فيك أًمف كأمیف كفرح كأمیر ،كٕاًمنان بالكسر  .(6)كرجؿ أمى

(7):الخوارزمي أبي القاسم األمن عند د.

 
 .(8)كیأمنو الناس كال یخافكف غائمتو ،فبلف أمىنىةه أم یأمىفي كؿ أحد كیثؽ بو

 ه. األمن عند ابن منظور 
المستجیر لیأمف : كاآلًمف ،مكضع األمف: كالمأمف ...كاألمانة ضد الخیانة ،األمف ضد الخكؼ

 (9)عمى نفسو

                                                             

 (َُسبقت ترجمتو، انظر )ص ُ()

  (ُُّّ/ظر معجـ مقاییس المغة / ابف فارس ) ان( ِ)

عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النیسابكرم، الشافعي )أبك الحسف( مفسر، نحكم، لغكم، فقیو شاعر، أصمو مف ساكه، كمف (ّ)
 (ِٔ/ٕ. انظر معجـ المؤلفیف )التجار.، بنیسابكر في جمادل اآلخرة، كقد شاخأكالد 

 (َُِٕٓ/( مختار الصحاح / لمحمد بف أبي بكر الرازم )ْ)
  (َُ)صانظر  ( سبقت ترجمتو،ٓ)
 (ُٕٗ/ْبیركت ) –مؤسسة الرسالة  –محمد بف یعقكب الفیركز آبادم  –انظر: القامكس المحیط  ٔ()
بف محمد بف أحمد الخكارزمي الزمخشرم جار اهلل أبك القاسـ، مف أئمة العمـ بالدیف كالتفسیر كالمغة كاآلداب، كلد في محمكد بف عمر ( ٕ)

 ) ( كسافر إلى مكة فجاكر بيا زمنان فمقب بجار اهلل، كتنقؿ في البمداف، ثـ عاد إلى الجرجانیة، )مف قرل خكارـز زمخشر )مف قرل خكارـز
 (ٕٔٔ/ُعر. انظر تراجـ شعراء المكسكعة الشعریة )فتكفي فیيا، كلو دیكاف ش

  (َُـ،) صُٕٗٗىػ ُّٗٗ -أساس الببلغة /ألبي القاسـ الخكارزمي الزمخشرم، دار الفكر ٖ() 
  (َُٕ/ُبف منظكر ) محمد بف مكـر انظر لساف العرب /( ٗ)
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 :ومن خالل ما تقدم من معاني لغوية يتضح لنا أن كممة األمن ليا عدة إطالقات
إضافة إلى راحة القمب  ،كاليدكء النفسي ةأك الثق ،الطمأنینة كعدـ الخكؼالسكینة فيي تعنى  

 .كعدـ كقكع الغدر أك الخیانة مف الغیر

 :اً اصطالحتعريف األمن : ثانياً 
لكنيا في المحصمة تصب في معیف  ،یة لؤلمف لتبایف المشاربصطبلحتباینت التعریفات اال

جمیع كىك تكفیر حیاة كریمة ىانئة یعیش فیيا الفرد الكاحد كتسعى لتحقیؽ ىدؼ مشترؾ یتفؽ عمیو 
 .كسبلـ كسكینة كطمأنینة بأمف

 :صطالحوفيما يمي أىم تعريفات األمن في ال
التي تسكد المجتمع نتیجة  كاألمف كالسكینة   ىك عكس الخكؼ مطمقان، أم حالة الطمأنینة" .1

الجيد المبذكؿ مف أكلي األمر، في شتى الممارسات الحیاتیة، لتحقیؽ األىداؼ اإلستراتیجیة 
كالتكتیكیة، كمنع األعداء مف محاكالت االختراؽ لتمؾ األىداؼ، أك كسائؿ تنفیذىا كأدكاتيا، 

 (1)."كالسیطرة التامة
(2)"ه في الزماف اآلتيىك عدـ تكقع مكرك ": عرفو المتقدمكف بقكليـ .2

كىذا فیو معني الطمأنینة  ،
 .ستقراركالسكینة كاال

بمػا یكفػؿ لشػعبيا حیػاة مسػتقرة تػكفر لػو  ،تأمیف الدكلة مف الداخؿ كدفع التيدید الخارجي عنيا .3
 .(3)طاقاتو لمنيكض كالتقدـ كاالزدىاراستغبلؿ أقصى 

ذ لحفظ أسرار الٌدكلة كتأمیف أفرادىػا كمنشػآتيا كمصػالحيا الحیكیػة  ءاتاإلجرا .4 األمنیة التي تيتخى
ت األمنیػػػة تتٌطمػػب درجػػةن عالیػػػةن مػػف التٌػػػدریب كالیقظػػة كالحػػػذر ءاكاإلجػػر . فػػي الػػٌداخؿ كالخػػػارج

 .(4)لمكقایة مف نشاط العدٌك المترٌبص ،كالميارة

التػػػي تطبقيػػػا الحركػػػة لتكتسػػػب القػػػكة كتحقػػػؽ ىػػػك مجمكعػػػة القكاعػػػد كالكسػػػائؿ الشػػػرعیة كقیػػػؿ " .5
 .(5)"یة مف األخطار الكاقعة كالمحتممةلنفسيا الحمایة الداخمیة كالخارج

 
 
 

                                                             

 (َّمفاىیـ استخباریة قرآنیة / محمد نكر شحادة ) ص ُ()
 . (ٓٓ/ُ ) /لتعریفات/ لمجرجاني ا ِ()
  (ُُالمكاء عدلي حسف سعید )ص /األمف القكمي العربي كاستراتیجیة تحقیقو ّ()
 ّ(عمى نمیرم )ص/انظر: األمف كالمخابرات نظرة أمنیة ْ()
ـ األمف، لسعید بف سمیـ ٓ()  ٖ()ص انظر: كیؼ نفي



  112 

 :صطالحالن الخروج بخالصة لتعريف األمن في يمك ،ومن خالل ما تقدم من تعريفات
ىك شعكر المجتمع كأفراده بالطمأنینة كالسكینة كاالستقرار، كالعیش بحیاة طیبة، مف خبلؿ 

تدابیر كافیة یمكف أف تزیؿ عنيـ األخطار، أیا كاف شكميا كحجميا، حاؿ ظيكرىا، كمف ك إجراءات 
 .خبلؿ اتخاذ تدابیر كاقیة
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 مظتقات لفظة األمً يف القرآٌ : املطلب الجاىٕ

السكرة مسمسمةن حسب  اسـ یبیف قاـ الباحث باعداد فيرست في كتاب اهللمف خبلؿ البحث 
كزمف نزكليا مف  ،كاآلیة ،التي كردت فیيا المفظة القرآنیة كرقـ اآلیة ،ترتیبيا في المصحؼ العثماني

 : كذلؾ فیما یمي ،القرآنياالشتقاقیة ليذا المصطمح كالصیغة  ،حیث المكي كالمدني

صيغة المصطمح  زمن نزوليا اآلية القرآنية رقم اآلية اسم السورة
 الوارد

 ُِٓ البقرة
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) 

 (ىې
 أىٍمننا مدنیة

 آًمننا مدنیة (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی) ُِٔ البقرة

 أمنتـ مدنیة (مئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ېئ) ُٔٗ البقرة

 ٕٓ آؿ عمراف
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ )

 (﮲ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
 تأمنو مدنیة

 آًمننا مدنیة (ھہ ہ ہ ھ ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) ٕٗ آؿ عمراف

 األمف مدنیة (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) ّٖ النساء

 ُٗ النساء
ەئ وئ وئ ) ې ى ى ائ ائ ەئ 

 (ۈئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
 یأمنككـ  -یأمنكا  مدنیة

 ِٖ األنعاـ
ڀ ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 (ڀ
 األمف مكیة

 ٗٗ األعراؼ
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چڃ ڃ چ)

 (ڍ
 

 یأمف مكیة

 ٔ التكبة
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ۆئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
 مأمنو مدنیة

 تأمنا مكیة  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)  ُُ یكسؼ

 ْٔ یكسؼ
 ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)

 (ٺ ٿ ٿ ٿ ٺڀ ٺ ٺ
 أمنتكـ –آمنكـ  مكیة

 ٗٗ یكسؼ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

 (ڎ ڈڌ ڌ ڎ 
 آًمًنیفى  مكیة

 آًمننا مكیة (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) ّٓ ابراىیـ
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صيغة المصطمح  زمن نزوليا اآلية القرآنية رقم اآلية اسم السورة
 الوارد

 آًمنىةن  مكیة (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) ُُِ النحؿ

 آًمًنیفى  مكیة (ۈ ۈ ٴۇ) ْٔ الحجر

 آًمًنیفى  مكیة (گ گ گ ڳ ڳ ڳ) ِٖ الحجر

 ُٖ سبأ
ڑ ) ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 (ک گ گ گ گ کڑ ک ک
 آًمًنیفى  مكیة

 َْ فصمت
ڦ ڦ ڦ ڦ) ڃ  ڄڤ ڤ ڤ ڤ  ڄ ڄ ڄ 

ڍ ڌ ڌ  ڍڇ ڇ ڇ ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 (ڎ
 آًمننا مكیة

 ٓٓ النكر
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 (ڎچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 أىٍمننا مدنیة

 آًمًنیفى  مكیة (ک ک گ گ گ گ) ُْٔ الشعراء

 ٕٔ العنكبكت
 ڎچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

 (ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 آًمننا مكیة

 آًمًنیفى  مكیة (ھ ھ ھ ے ے ۓ) ٓٓ الدخاف

 ِٕ الفتح
﮷ ﮸  ﮶ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵)

 (﮹ ﮺ ﮻﮼  ﮽
 آًمًنیفى  مدنیة

 مأمكف مكیة (ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ِٖ المعارج

 آمىنىييـٍ  مكیة (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) ْ قریش

السیاؽ القرآني عمى عشریف  یبلحظ مف الجدكؿ السابؽ كركد مصطمح األمف كمشتقاتو في
تأمنو ػػ یأمف ػػ یأمنكا ػػ یأمنككـ ػػ أمنا ػػ آمنة ػػ آمنكف  ػػ أمنكـ ػػ تأمنا ػػأمنتـ  أمف ػ أمنتكـ ػ: صیغة كىي

قد كردت ىذه ك  ،سكرة أمنا ػػ أمنة ػػ مأمنة ػػ مأمكف ػػ آمنيـ كذلؾ في أربع عشرة منیف ػػ األمف ػػآ
آیة كعشریف  تسع ،مف كتاب اهلل مكزعة عمى ثبلث كأربعیف آیة مكضعا الصیغ في ثماف كأربعیف

كردت فیيا كممة األمف  منيا مكیة كأربع كعشرة آیة منيا مدنیة كاآلیات المكیة كالمدنیة التي
 :يأتی فیما كمشتقاتيا كذلؾ
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كىذا  ،سكرة مف سكر القرآف الكریـ یفكردت لفظة األمف في القرآف الكریـ في أربع كعشر  .ُ
 كدستكر المسممیف.، كأىمیة األمف في نظاـ بدكره یدلؿ عمى أىمیة ىذا المكضكع

مصطمح األمف مشتقاتو في العيد المكي في كاحد كثبلثیف مكضعا مذككرة في تسع  كرد .ِ
في حیف كرد في اآلیات المدنیة في سبعة عشر  ،مكزعة في سبع عشرة سكرة ،آیة كعشریف
فيذا التبایف الكاضح في عدد مكاضع ذكر المفظة بیف  ،مذككرة في أربعة عشر آیة ،مكضعان 
، كذلؾ المكیة كالمدنیة یؤكد بكضكح مدم حاجة العصر المكي لؤلمف في ذلؾ الكقت اآلیات

أف العصر الجاىمي كاف یفتقد لمقكمات األمف، فالكؿ یعدك عمى اآلخر، كیغزك اآلخر، 
صمى اهلل  -ع أقرب إلى مجتمع الكحكش، فجاء المصطفى مكینتيؾ عرض اآلخر، فيك مجت

فرٌسخ قكاعد األمف في ىذا المجتمع معتمدان عمى ىذا الكـ مف اآلیات التي   -عمیو كسٌمـ 
 تدلؿ عمى األمف كأىمیتو، كمرتكزان عمى األخبلؽ الفاضمة التي أتى بيا كغٌیر معالـ الجاىمیة.

: أف لفظ )األمف( لـ یىًرٍد إال في خمسة مكاضع -عز كجؿ  -مما یثیر االنتباه في كتاب اهلل  .ّ
فان في الصكرة المطمقةثبلثة منيا ك  ژ  ژ  چ -سبحانو كتعالى  -كذلؾ في قكلو  ،رد معر 

ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 -كقكلو  ،(83 النساء: ) چںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  
ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  چ :-سبحانو كتعالى 

كمرتیف كرد  (84)األَعاو:  چې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     ۇئ  ۇئ  
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  چ:-سبحانو كتعالى  -منيا قكلو  ،منك ران 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

 چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎڌ  ڌ
ككرد عمى غیر الصكرة االسمیة أضعاؼ ذلؾ سكاء بصیغة الماضي أك صیغة  )٘٘النور: )

كقد كرد المفظ بعدة أشكاؿ لكنو . المضارع أك بصیغة المشتؽ كاسـ الفاعؿ المفرد أك الجمع
فاألمف  ،ذلؾ أنو غیر قابؿ لمتبعیضكمعنى  ،لـ یرد مقیدان بشيء ال بكصؼ كال بإضافة

 .شيء كمي شامؿ ال یقبؿ التبعیض
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 يف القرآٌ اللرٓه ّّجٍَْا لفظة األمً : املطلب الجالح

 
ألف األمف مطمب  ،الحیاة الكریمةان بالغان كجعمو مف مقكمات لقد اىتـ اإلسبلـ باألمف اىتمام

التي ال یمكف االستغناء  مف ركائز الحیاة فيك یعتبر ركیزة أساسیة ،فطرم لدل كافة الكائنات الحیة
إذ ال  ،األمكر األساسیة في الحیاة كالغذاءفشأف األمف ال یقؿ أىمیة عف شأف  ،في ىذا الككف عنيا

كىذا ما عبر عنو القرآف الكریـ صراحة في  ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لؤلمف یمكف االستغناء عف الغذاء،
 - ّ:)قریش(ٿ ٿ ٿ ٿپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) :قكلو جؿ كعبل

ْ). 
 -یقكؿ اهلل  ،كٕاقامة الحؽ كالعدؿ بیف الناس قاعدة أصیمة یقكـ عمیيا األمف كاليدل كالرشاد 

 حئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ) -عز كجؿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  خب مب ىب يب حبمئ ىئ يئ جب

 .(ُٖ - َٖ:)األنعاـ ( ڀ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): تعاليقاؿ  ،كالحیاة الكریمة تككف حیث یككف األمف 

 (ُٖ :)سبأ (ک گ گ گ گ ڳ کژ ڑ ڑ ک ک
كعمى النقیض تمامان تككف حیاة الخكؼ كالجكع كالتشرید في حاؿ انعداـ األمف كضیاع   

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )-سبحانو كتعالى  -قاؿ  ،اإلیماف بیف الناس

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
قامت الدكؿ كالتنظیمات ببذؿ  ،كالراحة النفسیة ،أساسا لمحیاة الكریمةلما كاف األمف ك  ،(ُُِ :)النحؿ

سكاء  ،كحمایة مقدراتيا مف خطر األعداء ،لتحقیؽ األمف لشعكبيا ،كؿ ما ىك ممكف مف ماؿ كعتاد
 .أكاف خطران داخمیان أك خارجیان 

 :ووجوه متعددةىذا وقد وردت لفظة األمن في القرآن الكريم بصيغ مختمفة 
 :جاءت معرفة. ٔ

 :كٕاما باإلضافةبأؿ التعریؼ إما أمف معرفة  كردت كممة
 :-عز وجل  -وقد وردت في موضعين من كتاب اهلل : بأل التعريف: أولً 

گ گ ڳ ڳ  گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) -سبحانو وتعالى  -قولو  - أ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڻڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

    .(ّٖ :)النساء (ہ ھ
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یخبر عف أكلئؾ المرضى بمرض النفاؽ ناعیان عمیيـ إرجافيـ  - سبحانو كتعالى -إف اهلل 
ٍكؼً "كىزائميـ المعنكیة فیقكؿ  ـٍ أىٍمره ًمفى األىٍمًف أىًك اٍلخى اءىىي إذا كصؿ مف سرایا الجياد خبر : أم "كىإًذىا جى

 كذلؾ عائد إلى مرض قمكبيـ ألف الخبر كأطمؽ عمیو لفظ ،بنصر أك ىزیمة سارعكا بإفشائو كٕاذاعتو
ألف حالة الحرب غیر حالة السمـ إذا كاف بالنصر المعبر عنو باألمف فيـ یعمنكنو حسدان أك ؛ األمر
 ،ألنيـ جبناء كما تقدـ كصفيـ؛ كٕاذا كاف باليزیمة المعبر عنيا بالخكؼ یعمنكنو فزعان كخكفان  ،طمعان 
مجاىدكف في حاؿ في تعمیميـ كتعمیـ غیرىـ ما ینبغي أف یككف عمیو ال -سبحانو كتعالى  -قاؿ 

دُّكهي ًإلىى الر سيكؿً "الحرب  لىٍك رى كىـ أمراء السرایا المجاىدة  "كىإًلىى أيكًلي األىٍمًر ًمٍنييـٍ " ،القائد األعمى "كى
الستخرجكا سر الخبر كعرفكا ما یترتب عمیو فإف كاف نافعان : أم "لىعىًممىوي ال ًذیفى یىٍستىٍنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ "

ـٍ كىرىٍحمىتيوي ): -سبحانو كتعالى  -ثـ قاؿ . فكهكاف ضاران أخكٕاف  ،أذاعكه مىٍیكي لىٍكال فىٍضؿي الم ًو عى أیيا  (كى
منكـ  "ًإال قىًمیبلن "في قبكؿ تمؾ اإلشاعات المغرضة كاإلذاعات المثبطة  الت بىٍعتيـي الش ٍیطىافى المؤمنكف 

ككبار  ،كال تغیرىـ األراجیؼ ،تثیرىـ الدعاكلإذ مثميـ ال  ،مف ذكم اآلراء الصائبة كالحصافة العقمیة
 (1).-أجمعیفيـ رضي اهلل عن  -الصحابة مف المياجریف كاألنصار 

إذاعة األخبار مف أبرز صفات المنافقیف ىك كبالتالي فإننا نؤكد حقیقة جمیة ككاضحة أف 
یعممكف لحساب ك  تخذیؿ المسممیف عف الجيادیحرصكف عمى فيـ كالحسد كالحقد كالضغینة  الكاذبة

المجتمع كتعكید الناس  العدك في ببلد المسممیف كیقكمكف بخنؽ كؿ صكت حر بإخصاء الرجكلة مف
 .المسممیف عمى الجبف كالخكر كیميدكف الطریؽ لدخكؿ األعداء ببلد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) -سبحانو وتعالى  -وقولو   - ب

 (ِٖ :)األنعاـ (ڀ
إیمانو بالٌمو كیخمطو بو فینقص منو أك ینقصو ىك الشرؾ فى  لمراد بالظمـ الذم یمبس بو المرءا

 ،فیعٌظـ كتعظیمو كیحٌب كحبو ،العقیدة أك العبادة كاتخاذ كلى مف دكف الٌمو یدعى معو أك مف دكنو
ال ظمـ اإلنساف نفسو بفعؿ بعض  ،لبلعتقاد أف لو نفعا أك ضرا بذاتو أك بتأثیره فى مشیئة الٌمو كقدرتو

یدؿ  ،كال ظممو لغیره ببعض التصرفات كاألحكاـ ،ؾ بعض المنافع عف جيؿ أك إىماؿالمضاٌر أك تر 
لما : ركاه أحمد كالبخارم كمسمـ كالترمذم كغیرىـ مف حدیث ابف مسعكد قاؿ عمى ىذا التفسیر ما

 ؟ كقالكا یا رسكؿ الٌمو كأٌینا ال یظمـ نفسو نزلت ىذه اآلیة شؽ ذلؾ عمى الناس

                                                             

 (ُٓٓ/ُ)أیسر التفاسیر ألبك بكر الجزائرم  (ُ)
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صالح عبد الألـ تسمعكا ما قاؿ ال ،إنو لیس الذم تعنكف: -كسمـ وصمى الٌمو عمی -فقاؿ 
 (1).ىك الشرؾإنما  (ُّ: )لقماف (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڦ ڦ)

أف أم . األمف مف عذاب الٌمو الذم یحؿ بمف ال یرضى إیمانو كال عبادتو ،كالمراد باألمف 
سبحانو  -كلـ یخمطكا إیمانيـ بظمـ عظیـ كىك الشرؾ بو  -سبحانو كتعالى  -الذیف آمنكا بالٌمو 

كىـ فیما كراء ذلؾ بیف الخكؼ  ،أكلئؾ ليـ األمف دكف غیرىـ مف الخمكد فى دار العذاب ،-كتعالى 
بف جریر اكىذا جكاب مف الٌمو بو فصؿ القضاء بیف إبراىیـ كمف حاٌجو مف قكمو كما اختاره . كالرجاء

.زید مف المفسریف كنقمو عف ابف إسحاؽ كابف
(2)

 

 :باإلضافة: ثانياً 
 كردت كممة أمف معرفة باإلضافة

 :إضافتيا إلى الضمائر المتصمةأ. 
 إضافتيا إلى الياء. ٔ
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) -سبحانو كتعالى  -كما في قكلو . أ

 .(ٔ :)التكبة  (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۆئۇئ ۆئ
إف أحد  بمعنىفتككف اآلیة  ،ستجارة كاألمافالياء في "مأمنو" عائدة عمى المشرؾ الطالب اال"

ىك مف أجؿ سماع القرآف  كٕاعطاء األماف ،مف المشركیف طمب منؾ األماف فأعطو األماف
 ."طبلع عمى ىدایتوالكریـ كاال

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) -سبحانو كتعالى  -كما في قكلو . ب

﮽   ﮲ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮻  ﮼ ﮺  ﮹  ﮷  ﮸ ﮵  ﮶ ﮴  ﮳

﯀﯁  ﮿   .(ٕٓ آؿ عمراف:) (﮾ 

" تأمنوأما " ،كغیره (3)كعبداهلل بف سبلـ أىؿ الكتابمؤمني " األكلي عائد عمى الضمیر في "تأمنو
كرىاءفيي عائدة عمى الیيكد  الثانیة  (1).استكدعو رجؿ مف قریش دینارا فخانو ،(4)كفنحاص بف عازي

                                                             

(، كأخرجو مسمـ في صحیحو ِّْٗح ُّْٔ/"كلقد آتینا لقماف الحكمة" -تعالى  -أخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب األنبیاء، باب قكؿ اهلل  ُ()
 ( ِّْح َٖ/ُ)باب صدؽ اإلیماف كٕاخبلصو،

 (ُٖٕ/ٕتفسیر الشیخ المراغي ) ِ()
حمیفان ليـ مف بني قینقاع، كىك مف كلد یكسؼ بف یعقكب عمیيما السبلـ. عبد اهلل بف سبلـ بف الحارث اإلسرائیمي، ثـ األنصارم. كاف (ّ)

ى اهلل عمیو ككاف إسبلمو لما قدـ النبي صم،  عمیو كسمـ حیف أسمـ عبد اهللككاف اسمو في الجاىمیة الحصیف، فسماه رسكؿ اهلل صمى اهلل
 َُُ/ِٗان . انظر تاریخ دمشؽ/ ابف عسكر كسمـ المدینة مياجر 

انظر الكشؼ كالبیاف  (كىقىالىًت اٍلیىييكدي یىدي الم ًو مىٍغميكلىةه بف عازكراء، مف عمماء كأشراؼ كأحبار بني إسرائیؿ ، كىك الذم نزؿ فیو قكؿ اهلل تعالى )فنحاص  (ْ)
 ِِِ/ّلمثعمبي 
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فيـ ناقضك العيكد كمضیعك نستبط مف اآلیة السابقة بأف الیيكد لیس عندىـ عيد كال أمانة 
 ،تفاقیات المبرمة بقتميـ لممجاىدیفكنحف الیكـ نعایش ذلؾ حقیقة عبر نقضيـ لبل. األمانة منذ القدـ

 .كبسرقتيـ لؤلمكاؿ كبتضییعيـ لؤلمانة

 :(ىم)إضافتيا إلى الضمير  ب.
 .(ْ :)قریش (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) -سبحانو كتعالى  -كما في قكلو 

د الجكع أشبعيـ بع -سبحانو كتعالى  -ف اهلل إحیث في اآلیة عائد عمى قریش  (ىـ)الضمیر 
كقاؿ السدیآمنيـ  یعني مف خكؼ الجيد كالعدك كالغارة (كآمنيـ مف خكؼ)الذم أصابيـ حتى جيدكا 

 (2) "مف خكؼ الجذاـ
 كمعزناصر كمؤید دكمان  -سبحانو كتعالى  -داللة عظیمة بأف اهلل  السابقة في اآلیةإف 

كٕاذ بو بعد أف صبركا عمى الجكع كاألذم  ،أمف كال طعاـ فيـ كانكا أذلة ضعاؼ ال ،المؤمنیف
ستجابة لدعكة اقتصادم كاألمني باألمف اال -سبحانو كتعالى  -يـ اهلل مأكر  ،كتعرضكا لمسمب كالنيب

مب ىب يب  خبېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)نبینا إبراىیـ عمیو السبلـ 

 .(ُِٔ البقرة:) (ىث يث حج مثجت حت خت مت ىت يت جث

 :مسبوقة بظرف (أمن)جاءت كممة : ثالثاً 
 .(ُٔٗ البقرة:) (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ) -سبحانو كتعالى  -كذلؾ نحك قكلو 

منكـ  "فمف تمتع"أكردتـ الحج  ،حصؿ لكـ األمف مف المرض أك العدكظرفیة أم إف  (فإذا)
ما "فالكاجب عمیو  ،ثـ حٌج مف عامو ،بأف قد ـ العمرة في أشير الحج "بالعمرة إلى الحج"

لككنو تمت عى بإسقاط أحد الس فىرىٍیف كلـ یيفًرد لكؿ عبادة سفران ؛ شاة فأعمى؛ "استیسر مف اليدم
في زمف  "صیاـ ثبلثة أیاـ"فعمیو  ،كلـ یقًدر عمى شرائو ،اليدم "فمف لـ یجد". مخصكصان 

ثـ . فإف لـ یصـ في ذلؾ الزماف صاـ أیاـ التشكیؽ ،إحرامو إلى كقكفو بعرفة كىك زمفي  ،"الحج"
ع إلى مكة أك إلى بمده كال تتكىمكا أف  ،"كاممة"أیاـ  "عشرة"فتمؾ . یصكـ سبعة أیاـ إذا رجى

 (3).بفىٍذلىكة الحساب -سبحانو كتعالى  -فمذلؾ صٌرح الحٌؽ  ،السبعة بدؿ مف الثبلثة

 

 
                                                                                                                                                                                     

ـ التنزیؿ لمبغكم  ُ()  (ِٔٓ/)معال
ـ لمسمرقندم ج ِ()  ٗٗٓص ّبحر العمك
 (ِْٕ/ُ)البف عجیبة /البحر المدید  ّ()
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 :حال (أمن)جاءت كممة : رابعاً 
 .(ٗٗ :یكسؼ(( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) -سبحانو وتعالى  -كقولو  . أ

سبحانو  -ككصؼ اهلل  ،إف شاء اهلل تبركا كجزما: إنما قاؿ: ادخمكا مصر إف شاء اهلل كقیؿ
، (1)."مف القحط أك مف فرعكف ككانكا ال یدخمكنيا إال بجكازه كفآمنحاليـ بأنيـ  -كتعالى 

قبؿ الدخكؿ؛ لیككف ذلؾ ألطؼ بقمكبيـ كخصكصان بعدما اقترفكه  كیكسؼ عمیو الٌسبلـ أٌمنيـ
 بحٌقو كناؿ منيـ ما ناؿ، فناسب ىذا األمر ذكر األمف في ىذا المكطف.

 .(ْٔ:)الحجر (ۈ ۈ ٴۇ ۋ) -سبحانو وتعالى  -كقولو  و . ب
ـ مصحكبیف يحاؿ ككنفيـ یدخمكنيا  ،أىؿ التقكل بجنات كأنيار -سبحانو كتعالى  -كعد اهلل "

في صدكر أىؿ الجنة ما  -سبحانو كتعالى  -مـ یيبًؽ اهلل ف. بالسبلـ آمنیف مف الخكؼ كالفزع
، كما مف أمف أعظـ مف (2)."أك یكدر صفكىا كحقدو أك حسدو أك عداكةو أك شحناء ،غصي نعیميانی

:  أمف دخكؿ الجٌنة، فيي أمف مف عدة نكاحو
 أمف مف النار، فيـ بدخكليـ الجنة قد أمنكا نار العزیز الجٌبار. أولىا:
یؤتى قاؿ: "   -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -أمف مف المكت، ففي الحدیث الصحیح أٌف النبي  ثانييا:

ىؿ تعرفكف ىذا  :بالمكت كيیئة كبش أممح فینادم مناد یا أىؿ الجنة فیشرئبكف كینظركف فیقكؿ
ىؿ تعرفكف  :ككميـ قد رآه ثـ ینادم یا أىؿ النار فیشرئبكف كینظركف فیقكؿ نعـ ىذا المكت :فیقكلكف

كیا أىؿ النار  ،رآه فیذبح ثـ یقكؿ یا أىؿ الجنة خمكد فبل مكت نعـ ىذا المكت ككميـ قد :ىذا فیقكلكف
 (3)"خمكد فبل مكت 

 أمف مف كؿ مكٌدرات العیش، فالجٌنة دار نعیـ كصفاء ال شقاء فیيا كال تعب كال نصب. ثالثيا:
 

﮵  )-سبحانو وتعالى  -وكقولو  . ت ﮴  ﮳  ﮲  ﮼   ﮶ۓ ۓ ﮹  ﮺﮻  ﮷﮸ 

  ﯀  ﯁ ﮿  ﮾   (           ﮽
 .(ِٕ :)الفتح

رأل في المناـ كىك بالمدینة قبؿ  -صمى اهلل عمیو كسمـ -سبب نزكؿ ىذه اآلیة أف رسكؿ اهلل "
رؤكسيـ فأخبر  فأف یخرج إلى الحدیبیة أنو یدخؿ المسجد الحراـ ىك كأصحابو آمنیف كیحمقك 

                                                             

ـ القرآف ُ()  (ِّٔٗ/)لمقرطبي  /الجامع ألحكا
 (ّْٖ/)ألبك بكر الجزائرم /أیسر التفاسیر  ِ()
 (َّْٕح ّٗ/ٔأخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب األنبیاء، باب سكرة مرـیّ()
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شؽ عمیيـ  ،فمما انصرفكا كلـ یدخمكا ،بذلؾ أصحابو ففرحكا كحسبكا أنيـ داخمك مكة عاميـ ذلؾ
 (1)."اآلیة كدخمكا في العاـ المقبؿفأنزؿ اهلل ىذه ؟ أیف رؤیاه التي رآىا: ذلؾ كقاؿ المنافقكف

مشردیف  ابعد أف كانك . لقد كاف دخكؿ المؤمنیف مكة المكرمة آمنیف مطمئنینیف دكف قتاؿ أك نزاع
بأف دخمكا مكة رافعي  -سبحانو كتعالى  -فأكرميـ اهلل . مياجریف تاركیف الماؿ كالكلد كالسكف

المسممیف في كافة أرجاء المعمكرة فيذا بدكره یحفز . رؤسيـ مفتخریف بدینيـ كٕاسبلميـ
منجز  -سبحانو كتعالى  -فاهلل  ،كخصكصان أىؿ فمسطیف الجریحة عمى ضركرة الصبر كالمثابرة

 .كعده كلك بعد حیف

 .(ٓٓ :)الدخاف (ھ ھ ھ ے ے ۓ) -سبحانو وتعالى  -كقولو و  . ث
انقطاع ما ىـ فیو مف آمنیف مف : كقیؿ. مف المكت كالكصب كالشیطاف "آًمًنیفى ": قاؿ قتادة"

."أك مف أف یناليـ مف أكميا أذل أك مكركه ،النعیـ
(2)

 

 کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)-سبحانو وتعالى  -قولو ك . ج

 .(ُٖ :)سبأ (ک گ گ گ گ ڳ
 ،كىذا مف تماـ نعمة الٌمو عمیيـ. غیر خائفیف ،في تمؾ المیالي كاألیاـ ،مطمئنیف في السیر: أم"

 (3)."أف أمنيـ مف الخكؼ

 .(ِٖ:)الحجر (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)-سبحانو وتعالى  -وكقولو  . ح
كمف  ،كأصبحكا فیيا آمنیف مف العدك ،بیكت نحتكىا في الجبؿ قبیمة ثمكد المرسمیفلقد كاف ل"

كاعتدكا عمى الناقة أخذتيـ الصیحة في كقت الصبح فما أغنى  ،فمما عتكا كبغكا. سقكطيا عمیيـ
 (4)."كدیارعنيـ ما كانكا یكتسبكف مف أمكاؿ 

 -إف قكـ ثمكد قد ظنكا بأف تحصنيـ في الجباؿ العاتیة قد یحمیيـ أك یمنعيـ مف غضب اهلل 
كلكف  ،-سبحانو كتعالى  -نيـ إعتقدكا بأنيـ سیأمنكف مف عذاب اهلل إحیث  ،-سبحانو كتعالى 

الیكـ كنحف نجد  ،كلف تقؼ أمامو أم قكة بشریة ميما كانت ،غضب اهلل كسخطو ال یمنعو مانع
كیقتؿ كیبطش  ،األسمحة كالمعدات ىاإلحتبلؿ اإلسرائیمي عمى أرضنا المباركة یتحصف بأعت

 ،یميؿ كال یيمؿ -سبحانو كتعالى  -كلكف ال بد أف نعمـ یقینان أف اهلل . كیعتقؿ كیعذب األحرار
 .كیقكلكف متى ىك قؿ عسي أف یككف قریبا ،كأف النصر ىك حمیؼ المستضعفیف

                                                             

 (ُِّ/ٔ)لمخازف /لباب التاكیؿ في معاني التنزیؿ ُ()
ـ القرآف ِ()  (ُْٓ/ُٔ)لمقرطبي  /الجامع ألحكا
 ٕٕٔص  ُعبد الرحمف السعدم ج/تیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف  ّ()
 (َِِٗ/محمد حجازم )/تفسیر الكاضح  ْ()
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 :صفة (أمن)جاءت كممة : خامساً 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) -سبحانو وتعالى  -كقولو . أ

 .(ّٓ:)إبراىیـ (ڦ ڦ
دؿ ىذا عمى أنو كصؼ البیت باألمف ككبلىما ت ُِٔ البقرة:كردت ىذه اآلیة متشابية في سكرة 

أطمؽ لفظ البیت كعنى بو الحـر كمو  -سبحانو كتعالى  -فاقتضى جمیع الحـر كالسبب في أنو 
 (1)أف حرمة الحـر لما كانت معمقة بالبیت جاز أف یعبر عنو باسـ البیت

﮳  ) - سبحانو وتعالى - كقولو. ب ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

﮷﮸  ﮶  ﮵   .(ٖٓ :)القصص (﮴ 
أك لـ نجعؿ مكانيـ حرما ذا أمف بحرمة البیت الذم فیو یتناحر العرب حكلو كىـ آمنكف فیو  مأ
مف كؿ  "ثمرات كؿ شيء"یعقكب في ركایة بالتاء ك  یجبى إلیو یحمؿ إلیو كیجمع فیو كقرأ نافع"

فإذا كاف ىذا حاليـ كىـ عبدة األصناـ فكیؼ نعرضيـ لمتخكؼ كالتخطؼ  "رزقا مف لدنا"أكب 
جيمة ال یتفطنكف لو كال  "كلكف أكثرىـ ال یعممكف"كا إلى حرمة البیت حرمة التكحید إذا ضم
"یتفكركف

(2) 
ببركة البیت الحراـ جعمو آمنان كجعؿ مف  -سبحانو كتعالى  -اهلل أف كمف ىنا فإننا ندرؾ یقینان 

الكقت الذم في  ،كىذه میزة یتمیز فیيا مف یقطف ذلؾ المكاف ،حكلو آمنیف مطمئنیف مستقریف
 .تفتقد فیو باقي األماكف تمؾ المیزة

 :معطوفة (أمن)جاءت كممة : سادساً 
ى ائ ائ  ىٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) -سبحانو وتعالى  -ولو كق

 (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
كضعنا إذ  بمعنىىي ك  "مثابة" -سبحانو كتعالى  -جاءت "أمنان" في اآلیة معطكفة عمى قكلو "

كقاؿ قتادة مجمعا لمناس یثكبكف إلیو مف  ،معادا ليـ یعكدكف إلیو مرة بعد مرةالبیت یعني الكعبة 
كفي كؿ سنة فبل یقضكف منيا كطرا " كأمنا " یعني جعمناه أمنا لمف التجأ إلیو یعني  ،كؿ جية

مف كجب عمیو القصاص كليذا قالكا لك أف رجبل كجب عمیو القصاص فدخؿ الحـر ال یقتص 
 .منو في الحـر 

                                                             

ـ الرازم ) /مفاتیح الغیب (ُ)  (ِْْ/لئلما
 (ِٖٗ/ُمبیضاكم )أنكار التنزیؿ كأسرار التأكیؿ/ ل (ِ)
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 (1). صارت أمنة كیقاؿ آمنا مف الجذاـ الحـر دخمت إذا الصیكد كىي الممتحنیف لغیر ""آمنا كیقاؿ
في كتابو فقاؿ  -جؿ جبللو  -كٕانما كاف األمف عند المسجد الحراـ لحرمتو كعظمتو ، لذا نص 

 (٩ٔٔالبقرة: ) چٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿ  ڀچ  :-سبحانو كتعالى  -
 –كاهلل أعمـ  –فدؿ ذلؾ عمى أف األمف في المسجد الحراـ الـز مف لكاـز حرمتو، كالعمة في ذلؾ 

ستقرار كاليدكء ، كبیت اهلل الحراـ أحرل أف أف الناس في فطرتيا جبمت عمى حب األمف كاال
 بكف إلیو مف كؿ حدب كصكب، فیناسب فطرتيـ أف یككف آمنان مستقران ك یككف آمنان، ألف الناس یث

 كٕاال كاف ذلؾ مانعان مف أف یأتي الناس إلیو.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (ُُُٖ/بحر العمـك / لمسمرقندم ) (ُ)
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 مْاىع األمً  :لرابعاملطلب ا

 لیؿ مف لحظة أم في لمعذاب عرضة فيـ ،الدنیا في الكافریف عف كاألماف األمف اهلل نفى لقد
 الذم اآلخرة عذاب إلى باإلضافة الماضیة باألمـ اهلل أكقعو الذم العذاب أنكاع مف نكع كألم ،أكنيار

 یسمككا فمـ ،لذلؾ أىبل لككنيـ كلكف لذاتو االنتقاـ في رغبة أك لمكافریف ظممنا ذلؾ لیس ،كأبقى شدأ ىك
 (1).الداریف في عنيـ األمف انتفاء فاستحقكا ،أبكابو یطرقكا كلـ ،األمف مسالؾ

أسباب فقداف األمف یمكف الحدیث عف أبرز  ،كمف خبلؿ دراسة اآلیات التي تتحدث عف األمف
  كىي كاآلتي:

 :الشرك باهلل: أولً 
 -لقكلو  ، -سبحانو كتعالى  -إف مف أبرز األسباب المانعة لحصكؿ األمف ىك الشرؾ باهلل 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئچ -سبحانو كتعالى 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب  مب خب جبحب يئ ىئ مئ جئحئ ی

في اآلیة  -سبحانو كتعالى  -یخبر اهلل  (ِٖ – 8ٔ: األنعام) چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
  .أف مف یستحؽ األمف ىـ المؤمنكف الصادقكف المخمصكف السابقة

(2)قطب سیدیقكؿ 

 
الذم یؤمف بو كیكفر ؟ كأم الفریقیف أحؽ باألمف": في كتابو الظبلؿ 

لك كاف ليـ شيء  ،أم الفریقیف أحؽ باألمف؟ أـ الذم یشرؾ بالٌمو ما ال سمطاف لو كال قكة؟ بالشركاء
 :ىنا یتنزؿ الجكاب مف المؤل األعمى كیقضي الٌمو بحكمو في ىذه القضیة؟! مف العمـ كالفيـ

ـٍ ًبظيٍمـو " ـٍ یىٍمًبسيكا ًإیمانىيي لى ـٍ ميٍيتىديكفى األى أيكلًئؾى لىييـي  ،ال ًذیفى آمىنيكا كى  "..ٍمفي كىىي
. عبادة كال طاعة كال اتجاهال یخمطكف بيذا اإلیماف شركا في  ،الذیف آمنكا كأخمصكا أنفسيـ هلل

، ككیؼ یستحؽ األمف مف ال یدیف لرب العباد بالعبكدیة (3)". كىؤالء ىـ الميتدكف ،ىؤالء ليـ األمف
 ، إنما األمف كاالىتداء التاـ لمف لـ یمبس إیمانو بشرؾ.-عز كجؿ  -كالتذلؿ هلل 

 تكذيب الرسل: ثانياً 
كمف  ،كسخطو مف األسباب المكجبة لعذاب اهلل -صمكات اهلل عمیيـ -إف تكذیب الرسؿ 

 ٻ ٻ ٻ ٱچ : -سبحانو كتعالى  -یتجسد ذلؾ حقیقة بقكلو  ،األمكر المانعة لحصكؿ األمف

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

                                                             

 (ِْٖغزة،)بحث بعنكاف "التربیة األمنیة في ضكء القرآف/ د. محمكد عنبر، د. عبد السبلـ المكح ) ص –انظر مجمة الجامعة اإلسبلمیة  ُ()
 (ْٔسبقت ترجمتو ) ص ِ()
 (ُُِْ/ ِفي ظبلؿ القرآف / سید قطب ) ّ()
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 (ٗٗ – ٔٗ: األعراؼ) چڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ
لىٍك أىف  أىٍىؿى اٍلقيرىل   مىنيكٍا أم آمنكا باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كالیكـ اآلخر كىات قىٍكٍا ما نيى اهلل آ"كى

كىاتو ٌمفى الس مىاء كىااٍلٍرًض بركات السماء بالمطر كبركات األرض بالنبات  مىٍیًيـ بىرى عنو كحرمو لىفىتىٍحنىا عى
كؿ األمف كالسبلمة كذلؾ ألف السماء تجرم مجرل األب كالثمار ككثرة المكاشي كاألنعاـ كحص

 -سبحانو كتعالى  -كاألرض تجرم مجرل األـ كمنيا یحصؿ جمیع المنافع كالخیرات بخمؽ اهلل 
ا كىانيكٍا یىٍكًسبيكفى مف الكفر كلكتدبیره كقكلو  ـٍ بالجدكبة كالقحط ًبمى ٍذنىاىي ًكف كىذ بيكٍا یعني الرسؿ فىأىخى

 (1)كالمعصیة"
كستجرم  ،-سبحانو كتعالى  -الرسؿ لیسكا في أماف مف عذاب اهلل  ایف كذبك فيذا یعني اف الذ

 -كتعالى تبارؾ  -عمیيـ سنة اهلل 

 كفران النعمة: ثالثاً 
سبحانو  -سباب كقكع الرعب كالخكؼ یقكؿ اهلل أیعد مف مكانع األمف كمف  النعمةإف كفراف 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ: -كتعالى 

 .(112 :النحؿ) چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
ىي : كالقریة المضركب بيا المثؿ. كالجماعات ،ىذا مثؿ صریح ضربو اهلل عبرة لؤلمـ كالببلد"

مطمئنة مستقرة لیس فیيا مخاكؼ  ،آمنة مف غارات األعداء ،كانت بيذه الصفة التي ذكر اهلل ،مٌكة
فكفر  ،مف سائر الببلد ،كاسعان  سيبلن  أم ىنیئان  ،رغدایأتیيا رزقيا  ،كال مشكبلت أمنیة أك اقتصادیة

 ،كبغناىـ جكعا كفقرا ،كبٌدلكا بأمنيـ خكفا ،فعٌميـ اهلل بالجكع كالخكؼ ،كجحدكا بيا ،أىميا بنعـ اهلل
 ،كعبادتيـ األكثاف ،بسبب أفعاليـ المنكرة ،كذاقكا مرارة العیش بعد السعة ،كبسركرىـ ألما كحزنا

 ،أنو جاءىـ رسكؿ كریـ مف جنسيـ: كمف أتـ النعـ اإلليیة عمیيـ. لشرع كاليدایةكتنكرىـ لمقرآف كا
و نبأنو یعبدك  ،مبٌمغ عف ربو ،فكذبكه فیما أخبرىـ بو مف أنو رسكؿ إلیيـ ،عربي قرشي ىاشمي

 .فجاءىـ العذاب بسبب ظمميـ ،و عمى النعمةنكیشكرك  ،ونكیطیعك 
صمى  -كىاجمتيـ سرایا رسكؿ اهلل  ،كتعرضكا لمخكؼ ،لقد أصابتيـ السنكف أم المحؿ كالقحط

 (2)".جزاء لسكء صنیعيـ كظمميـ ،بسبب الكفر كالتكذیب ،-اهلل عمیو كسٌمـ 
  

                                                             

 (ُُٓ/ُْمفاتیح الغیب / فخر الدیف الرازم ) ُ()
 (َُُِّ/مصطفى الزحیمي) التفسیر الكسیط / كىبة بف (ِ)
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 معنىعبلقة تكضیح ال :العالقة األولى. 

 صفةك  عبلقة تسمیة :العالقة الثانية. 

 نظیرك  ستخداـ لكؿ لفظةعبلقة اال :العالقة الثالثة. 

 لمعنىاالختبلؼ في اك  تفاؽعبلقة اال :العالقة الرابعة. 
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 التي المعاني كمعرفة ،استيار كد -عز كجؿ  -اهلل  كتاب في سكینةال نظائر عمى التعرؼ بعد
مف  كالدراسة تمكنت النظر كبعد؛ كنظائرىا السكینة بیف العبلقة عمى نتعرؼ أف لزاما كاف ،جاءت بيا

 :النحك اآلتي عمى ككانت ،كنظائرىا السكینة بیف عبلقة ىناؾ أف إلى التكصؿ

 :عالقة توضيح المعنى: العالقة األولى
اليدكء كالطمأنینة  معنىإف الذم ینظر إلى كممة السكینة یجد أف كؿ نظیر مف نظائرىا یحمؿ 

 .حقیقي أـ مجازم معنىسكاء أكاف ىذا ال
ۓ ڭ ڭ ) -سبحانو كتعالى  -في قكلو  "ف األمثمة الدالة عمى ذلؾ كممة "ىكفكم

 معنىذه اآلیة تناكلت الفي ،(ّٔ :)الفرقاف (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
كقد  ،السكینة الحقیقیةكىي مف معاني  ،طمأنینةك  المشي بسكینة ككقار الحقیقي ليذه الكممة كىي

 (1).كالرفؽ جاءت لفظة "ىكف" تحمؿ المعاني المجازیة مثؿ المیف

 :عالقة تسمية وصفة: العالقة الثانية
 ،صفات كمسمیات لمسكینة ىي -كتعالى  تبارؾ ك -إف كافة النظائر الكاردة في كتاب اهلل 

كقد كانت  ،في أكثر مف آیة -كتعالى  تبارؾ ك - كقد كردت ىذه المسمیات كالصفات في كتاب اهلل 
 .كؿ آیة مف اآلیات تتناسب مع السیاؽ الكاردة فیو

 :عالقة اإلستخدام لكل لفظة ونظير: العالقة الثالثة
" تستخدـ بكثرة ككذلؾ نظائرىا كیؤتى بالمناسب منيا حسب السیاؽ الكاردة إف لفظة "السكینة

" كاذا كاف الحدیث عف التكاضع الطمأنینة كاليدكء نأتي بكممة "السكینة اذا كاف الحدیث عفف فیو
قة كالراحة النفسیة نأتي بمفظة ٕاذا كاف الحدیث عف الثك في حیف أنو  ،"كبر نأتي بمفظة "اليكفكعدـ الت

تككف فیو األنسب  ،ستخداـ خاص بيافمكؿ لفظة ا "كعند الرقة كالعطؼ نأتي بمفظة "الرحمة ""األمف
كؿ لفظة  -كتعالى تبارؾ  -اهلل  استخدـ ، فمقد -كتعالى تبارؾ  -اهلل  كخاصة في كتاب رىا،مف غی

سكاء عمى مستكل الجمؿ أك الكممات أك الحركؼ، كال  ،نسبمكقعيا كسیاقيا األفي كتابو العزیز في 
حرفنا أك كممة أك جممة بغیرىا، كیؤدم  -سبحانو كتعالى  -یمكف أف نستبدؿ شیئنا مف كتاب اهلل 

 أك أف یككف خیرنا مما كاف. نفسو المعنى
                                                             

 (ُِٗ/ّ)لمزكخشرم  /الكشاؼانظر  ُ()
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 :معنىعالقة التفاق والختالف في ال: العالقة الرابعة
كاحد رغـ  معنىفإنؾ سكؼ تستنتج أنيا تشترؾ في  ،إذا أردت أف تعرؼ كافة نظائر السكینة

 .إختبلؼ ألفاظيا
؛ بمعنى أنيا إذا معنىجتمعت في الكاذا تفرقت ا معنىال كىذه النظائر إذا اجتمعت تفرقت في

جاءت في جممة كاحدة مقترنة بكممة الرحمة؛ فإف الرحمة تنصرؼ لمعنى كنظیرتيا مف الكممات 
تنصرؼ لمعنى آخر؛ كعمى كجو الخصكص إذا كانت مقترنة معيا بكاك العطؼ التي تقتضي 

الرحمة كالسكینة بالصبر كالسكینة أك اليكف كالسكینة أك المغایرة؛ فمثبلن لك قمنا عمى المسمـ أف یتحمى 
أك الطمأنینة كالسكینة؛ فإنو مف القكاعد المقررة عند أىؿ المغة أف اختبلؼ المبنى یعني اختبلؼ 

التي تؤدم معناىا حاؿ النظیرة ليا المعنى، كبنیة كممة السكینة بحركفيا تختمؼ عف بنیة الكممات 
رة التي سبؽ ذكرىا، فمثبلن كممة اإلسبلـ كاإلیماف مف المصطمحات المشيكرة كالكممات النظی افتراقيا

عند أىؿ العمـ إنيا إذا اجتمعتا افترقتا كٕاذا افترقتا اجتمعتا، یعني لك جاء في جممة كممة اإلسبلـ 
كحدىا دكف كممة اإلیماف أك العكس فإف التي جاءت منفردة تشمؿ األخرل، كمثؿ ىذا یقاؿ في 

كینة كنظائرىا؛ فإف كممة اإلیماف مف نظائر كممة اإلسبلـ، كیجتمعكف في المعنى أحیاننا مصطمح الس
 كیفترقكف، كالمقید في ذلؾ السیاؽ، كاهلل أعمـ.

فمفظة رحمة  ،(َُٕ :األنبیاء) ( ک ک گ گ گ گ) -سبحانو كتعالى  -كقكلو  
سبحانو  -كقكلو  كاإلیمافسبلـ اإل بمعنىكجاءت  -صمى اهلل عمیو كسمـ -جاءت صفة لمنبي 

 بمعنىكجاءت  (َُٓ)البقرة : (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) ۇئ -كتعالى
الرقة كاأللفة في قمكب  بمعنىجاءت ك  ،(ُٕ :األحزاب) ڦ(ڤ ڤ ڦ ڦ)النصرة عمى أىؿ العدكاف 

 (1).غیرىا مف المعاني الكثیرةك ،(ِٕ :الحدید) (ڑ ڑ ک ک ک ک گ )المؤمنیف
 

 

                                                             

 ُٔص المبحث نفسوانظر معاني الرحمة في  (ُ)
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 :مبحثیفكفیو   

  السكینة مكاطف :ولالمبحث األ. 

 أسباب السكینة :نيالمبحث الثا. 

 فكائد السكینة :المبحث الثالث. 
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 :كفیو ثبلثة مطالب

 

 السكینة التي تككف حاؿ الحج :المطمب األول. 
 

 السكینة التي تنزؿ حاؿ الصبلة :المطمب الثاني. 
 

 السكینة التي تنزؿ حاؿ نزكؿ القرآف :المطمب الثالث. 
 

 لعبكدیةباالقیاـ التي تنزؿ عندالسكینة  :المطمب الرابع. 
 

 السكینة التي تنزؿ في الجياد :خامسالمطمب ال. 
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 الشلٔية اليت تلٌْ حال احلج :املطلب األّل

كقدكتنا في  ،أف یؤدم فریضة الحج ال بد أف تككف السكینة كالطمأنینة ىي حالوإف مف أراد 
كمعو ما  ،كعمیو السكینة ،حیث أفاض مف عرفة - صمى اهلل عمیو كسمـ -ذلؾ رسكلنا المصطفى 

عمیكـ  ،عمیكـ بالسكینة ،فكاف یقكؿ: "أیيا الناس عمیكـ بالسكینة ،ألؼ حاج یزید عمى مئة
النبي عمیو الصبلة كالسبلـ كعمیو السكینة كأمر أصحابو بالسكینة كاليدكء الذم  فأفاض (1)بالسكینة"

یتناسب مع حرمة الحج كحرمة العبادة. إذان: ىذه السكینة مطمكبة مف العبد في كؿ حاؿ كینبغي 
 لئلنساف أف یحرص عمیيا في حاؿ العبادة كما یحرص عمیيا في جمیع األحكاؿ.

محظكرات في الحج إف تجنبيا اإلنساف كابتعد عنيا كاف  -لى سبحانو كتعا -كقد بیف اهلل 
حجو مبركران كمتقببلن كسببان لحصكؿ السكینة كالطمأنینة كالتقكل ، كالتي ىي المقصد األساسي ليذه 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ٻٱ  ٻ   ٻچ : -سبحانو كتعالى  -الفریضة المباركة فقاؿ 

ڦ   ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

 .(٩0ٔالبقرة: ) چڦ  ڄ

الناس السكینة كالخضكع مطمب أساسي لمقیاـ بمناسؾ الحج،كلف نصؿ إلیيا بمدافعة إف 
بؿ ربما نفسد عمي أنفسنا القیمة الحقیقیة لمحج كنفقد ، الشدة في السمكؾ كالقكؿ كالشعكرك كالتكتر 

 معركة،ذاىب إلي  منا ككأف المرء،الغایة التي تركنا ألجميا بیكتنا كأىمنا، بسمككنا المنفعؿ الغاضب 
كلیس مقببلن عمي تجربة ركحانیة كعمي رب رحیـ كریـ یبتغي منو الرحمة مما یتطمب منو حالة مف 

 .لؾ مبتغاه مف القبكؿ كالرحمةالسككف كالخشكع لیحصؿ بذ

 

 

 

 

 

                                                             

(، كأخرجو مسمـ في صحیحو )باب استحباب إدامة الحج ُُٕٔح ُّٔ/ِأخرجو البخارم في صحیحو )كتاب الحج ،باب السیر إذا دفع مف عرفة  (ُ)
 (ُّْٗح ُْٕ/كالتمبیة 
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 الشلٔية اليت تيزل حال الصالة املطلب الجاىٕ:

 
كینبغي لمعبد أف  ،الصبلة الخشكع في حاؿ عمى المؤمنیف إف مما ال شؾ فیو أف السكینة تنػزؿ

 -صمى اهلل عمیو كسمـ -أف النبي  ،أبي ىریرةكليذا جاء في الصحیحیف مف حدیث  ،یحرص عمیيا
فما أدركتـ  ،كأتكىا كأنتـ تمشكف كعمیكـ السكینة ،فبل تأتكىا كأنتـ تسعكف ،قاؿ: "إذا أقیمت الصبلة

عف أف یركض اإلنساف إلى  -صمى اهلل عمیو كسمـ -فنيى رسكؿ اهلل  (1)كا"فصمكا كما فاتكـ فأتم
كأمر أف یأتي لمصبلة كعمیو السكینة؛ ألف العبادة ینبغي أف یقبؿ عمیيا العبد بيدكء كبسكینة  ،الصبلة

أما اإلنساف الذم یميث مف شدة الركض كالعناء؛ فإنو ال یقبؿ عمى صبلتو كما  ،كبطمأنینة نفس
 -: "أنو جاء كالرسكؿ -و رضي اهلل عن  - أبي بكرةمف حدیث  ،البخارمليذا جاء في ینبغي. ك 

 -صمى اهلل عمیو كسمـ-ثـ ركع كلحؽ بالنبي  ،فأسرع كقد حفزه النفس ،راكع -صمى اهلل عمیو كسمـ
سأؿ مف الذم أتى كىك راكع؟ فقاؿ: أنا یا  -صمى اهلل عمیو كسمـ -فمما سمـ النبي  ،في الصبلة

ال  (2): زادؾ اهلل حرصان كال تعد"-كسمـصمى اهلل عمیو  -كذكر لو الحاؿ. فقاؿ لو النبي  ،رسكؿ اهلل
 فما أدركت فصؿ كما فاتؾ فاقض. ،تعد لمثؿ ىذا كائت إلى الصبلة كعمیؾ السكینة كالكقار

 

 املطلب الجالح: الشلٔية اليت تيزل حال ىزّل القرآٌ اللرٓه

 

زید كليذا ركل عف  ،كاف إذا نػزؿ عمیو الكحي تغشتو السكینة -صمى اهلل عمیو كسمـ -فالنبي 
ككنت  -صمى اهلل عمیو كسمـ -قاؿ: "بینما نحف جمكس عند النبي  ،-رضي اهلل عنو  - بف ثابت

ما كجدت شیئان أثقؿ مف فخذ رسكؿ اهلل قاؿ: ف ،فكقعت فخذه عمى فخذم ،إلى جنبو فغشیتو السكینة
كما -ترض فخذم  -صمى اهلل عمیو كسمـ -حتى كادت فخذ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عمیو كسمـ -

مف شدة ثقميا" -في بعض الركایات
(3)

 -كاف رسكؿ اهلل ف" (٘)المزمل  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) 
یتغشاه مف شدة الكحي شيء عظیـ حتى یتفصد مف جبيتو عرؽ في الیكـ  -صمى اهلل عمیو كسمـ

قاؿ: }فما رأیت  ،زیدعمى فخذ  -صمى اهلل عمیو كسمـ -فكقعت فخذه  ،الشاتي مف ثقؿ الكحي عمیو
 (4)"ثـ سرم  عنو فأممى عمي   ،عمى فخذم -صمى اهلل عمیو كسمـ -شیئان أثقؿ مف فخذ رسكؿ اهلل 

                                                             

المساجد، باب استحباب كتاب  صحیحو ) مسمـ فيأخرجو ك  (َٖٗح ،ٖ /ِالجمعة، باب المشي إلى الجمعة:  صحیحو )كتاب البخارم في. أخرجو ُ()
 (ُّٖٗح ََُ/ِبكقار كسكینة كالنيي عف إتیانو سعیان،  إتیاف الصبلة

 (. ُُٖ/ِ(، كالنسائي )ُِٖ/ُ(، كركاه أبك داككد )ّٖٕح  ُٔٓ/ُ، باب إذا ركع دكف الصؼ كتاب األذاففي صحیحو ) خارمبلأخرجو ا ِ()
  (ِِْٔ، حِٕٔٔ/) كتاب الجياد، باب في الخصة في القعكد مف العذر كصححو األلبانيأبك داككد أخرجو  ّ()
 ( بتصرؼّٓٓ/ُانظر تفسیر الكشاؼ لمزمخشرم ) ْ()

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000136&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000058&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000066&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000162&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000162&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000162&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000162&spid=157
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كالداللة عمى تنزؿ السكینة في حاؿ نزكؿ القرآف، أف القرآف عظیـ بمعانیو كألفاظو كثقیؿ في تنزلو  
 فناسب ىذا الثقؿ تنزؿ السكینة لحفظو في قمبو.

عند نػزكؿ اٍلمىمىؾ عمیو  ،-صمى اهلل عمیو كسمـ -السكینة كانت تنػزؿ برسكؿ اهلل : أف فالحقیقة
أيسید بف في قصة  ،كما في الصحیحیف" ،ككذلؾ كانت السكینة تنػزؿ عند قراءة القرآف ،بالقرآف
 ،كىك مف كبار األنصار أنو كاف ذات لیمة یصمي صبلة المیؿ في مربد -رضي اهلل عنو   - حضیر

 ،ككانت الخیؿ مربكطة قریبان منو -كفي ركایة في الصحیحیف أنو قرأ سكرة الكيؼ -فقرأ سكرة البقرة 
حتى  ،تقبؿ كتدبرفجالت الفرس كبدأت تذىب ك  -فقرأ كرفع صكتو بالقرآف ككاف حسنان جمیؿ الصكت

فسكت  ،كىك طفؿ صغیر فخشي عمیو مف الخیؿ-إلى جنبو  یحیىككاف كلده  ،خشي أف تفؾ رباطيا
حتى خشي  ،ت الفرس كبدأت تقبؿ كتدبرفجال ،فعاكد القراءة بعد ذلؾ ،عف قراءة القرآف فسكنت الخیؿ

فتحركت الخیؿ كجالت حتى خشي عمى كلده  ،فرفع صكتو بالقرآف مرة أخرل ،عمى كلده فسكنت
فمما  ،كٕاذا فیيا أمثاؿ المصابیح ،فإذا مثؿ الظمة فكؽ رأسو ،ثـ صمى فرفع رأسو إلى السماء ،فسكت

لو: یا رسكؿ اهلل! إنو حصؿ البارحة كذا فقاؿ  ،-صمى اهلل عمیو كسمـ -أصبح غدا عمى رسكؿ اهلل 
تنػزلت  -تمؾ السكینة كفي ركایة: تمؾ المبلئكة": -صمى اهلل عمیو كسمـ -فقاؿ لو النبي  ،(1)"ككذا

"ال تتكارل عنيـ ،لقراءة القرآف كلك قرأت؛ ألصبحت ینظر الناس إلیيا
(2)

كنػزلت  ،فنػزلت السكینة 
، كتأثر الحیكاف قبؿ اإلنساف القرآف الكریـ -رضي اهلل عنو   - أسید بف حضیرالمبلئكة لقراءة 

 بالسكینة التى تنزلت.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (ِْٗ/ّانظر الجامع ألحكاـ القرآف / لمقرطبي ) ُ()
( كأخرجو مسـم في صحیحو  ّْٖٗح ُّٔ/ٔصحیحو ) كتاب تفسیر القرآف، باب ىك الذم انزؿ السكینة في قمكب المؤمنیف  أخرجو البخارم في (ِ)

 (. ُِٖٗح ُّٗ/ِ) باب نزكؿ السكینة لقراءة القرآف 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001746&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001746&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001746&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001749&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001746&spid=157
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 العبْدٓةاملطلب الرابع: الشلٔية اليت تيزل عيد القٔاو بْظائف 

عز  -عند القیاـ بكظائؼ العبكدیة هلل  المؤمنیف السكینة التي تنػزؿ عمي ،مف أنكاع السكینةف إ
مف ذكر كصبلة كصكـ كحج كعبادة كنسؾ كغیر ذلؾ. كىذه السكینة تككف في حاؿ أداء  ،-كجؿ 

ي قمب المتعبد كما أنيا تككف بعد ذلؾ أثران مف آثار العبادة ف ،العبادات كالصبلة كالصیاـ كالحج
 ،كغض الطرؼ ،-عز كجؿ  -كلذلؾ كانت العبادات تكرث العابد الذؿ كالخشكع هلل " ،كجكارحو

 (1)"كمحبتو كاإلخبات بیف یدیو ،-سبحانو كتعالى  - كاجتماع القمب عمى اهلل
أبي عف  مسمـفیما ركاه  -صمى اهلل عمیو كسمـ -السكینة حاؿ الذكر جاء فیيا قكؿ النبي ف

یتمكف كتاب اهلل  ،قكـ في بیت مف بیكت اهلل عدال یق"أنو عمیو الصبلة كالسبلـ قاؿ:  ،ىریرة
 -كذكرىـ اهلل  ،كحفتيـ المبلئكة ،كغشیتيـ الرحمة ،كیتدارسكنو بینيـ؛ إال نػزلت عمیيـ السكینة

 (2). "فیمف عنده -سبحانو كتعالى 
فإذا تجمع القكـ عمى قراءة القرآف؛ نػزلت السكینة مف السماء عمى ىؤالء كغشیتيـ رحمة اهلل  

 ،كعف أیمانيـ كعف شمائميـ ،فحفت بيـ مف بیف أیدیيـ كمف خمفيـ ،كنػزلت المبلئكة ،-عز كجؿ  -
 كأنما أنػزؿ اآلف. ،تأنس بالقرآف كتستمع إلیو مف أفكاه المؤمنیف غضان طریان رطبا

 الشلٔية اليت تتيزل يف اجلَاد يف سبٔل اهلل :املطلب اخلامص

 ،في أصعب المكاطف كأحرجيا قد أنزؿ سكینتو عمى المؤمنیف  -سبحانو كتعالى  -إف اهلل 
 ،-صمى اهلل عمیو كسمـ -كسنة النبي المصطفى   -سبحانو كتعالى  - التي ذكرت في كتاب اهلل

 ،كغیرىا مف المعارؾ كاألحداث التي لـ تذكر كالكقائع كاألحداث المختمفة في شتى أرجاء المعمكرة
فمك تأممنا ما كقع مف أحداث  ،مف خبلليا أف یؤید المؤمنیف المخمصیف -عز كجؿ  -كالتي یرید اهلل 

حیث قامت قكات اإلحتبلؿ الصيیكني بكؿ ما تممؾ مف قكة  ،ـََِٖفي معركة الفرقاف نيایة عاـ 
كؿ ذلؾ  ،عمى اإلطبلؽ حیث كانت تمتمؾ أحدث األسمحة ،كامكانات بإعبلف الحرب عمى قطاع غزة

أف  -سبحانو كتعالى  -كلكنو إرادة اهلل  ،مف السبلح القمیؿال یممككف إال  ،أماـ مجاىدیف مخمصیف
كقد كقعت الكثیر مف الكقائع كاألحداث التي تدلؿ عمى أف اهلل سبحانو  ،ینصر عباده المستضعفیف

كقد  ،كأیدىـ بجنكد مف عنده ،قد أنزؿ سكینتو عمى قمكب ىؤالء المجاىدیف -سبحانو كتعالى  -ك
ۋ  ۋ      ۅ    چد. قاؿ تعالى:ألقمة في العدة كالعدد كالعتاالمؤزر المبیف ىك حمیؼ ىؤالء اكاف النصر 

 (ٖٔ)المدثر:  چې  ې  ې     ى  ى            ېۅ  ۉ        ۉ
                                                             

ـ المكقعیف عف رب العالمیف / ابف القیـ الجكزیة ) ُ()  (َِّْ/إعبل
ـ في صحیحو ) باب فضؿ  ِ()  (ََّٕح ِٕ/ ٖاإلجتماع عمى تبلكة القرآف أخرجو مسم

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000059&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000136&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000136&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000136&spid=157
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 :مطالب تسعةكفیو 
 سبحانو كتعالى  -كاإلیماف باهلل مراقبة العبد لربو  :األول-. 
 نطراح بیف یدیوكاال ،حسف الصمة باهلل :الثاني. 
 ذكر اهلل كتبلكة القرآف :الثالث. 
 استشعار قرب الفرج عند حمكؿ المحف :الرابع. 
 طمب العمـ كالحرص عمیو :الخامس. 
 أداء الحقكؽ كالكاجبات المفركضة :السادس. 
 اإلحساف إلى العباد :السابع. 
 كاإللحاح في الطمبصدؽ الدعاء  :الثامن. 
 االعبد لمفطرة التي فطره اهلل عمیي ةىدایت :التاسع. 
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 -سبخاىُ ّتعاىل  -ّاإلمياٌ باهلل  ،مراقبة العبد لربُ: األّلالشبب 

 
حتى كأنو یراه ككمما  -جؿ جبللو  -استیبلء مراقبة العبد لربو إف مف أبرز أسباب السكینة 

الخكؼ كالرجاء ما ال ك  الحیاء كالسكینة كالمحبة كالخضكع كالخشكع كجبت لو مفأاشتدت ىذه المراقبة 
مى عماؿ القمبیة كميا كعمكدىا الذم قیاميا بو كلقد جمع النبي صساس األأیحصؿ بدكنيا فالمراقبة 

عبد ف تأحساف عماؿ القمب كفركعيا كميا في كممة كاحدة كفي قكلو في اإلأصكؿ أ - اهلل عمیو كسمـ
صمو أعماؿ القمكب كیؼ تجد ىذا أفتأمؿ كؿ مقاـ مف مقامات الدیف ككؿ عمؿ مف  كانؾ تراه اهلل

 (1).كمنبعو
 ان ليكإ  ،كریمان  عرؼ ربان  ،كصفاتو العمى ،فمف آمف باهلل حؽ اإلیماف كعرفو بأسمائو الحسنى

 . بالخفایا عمیمان  ،لمسائمیف مجیبان  ،دعاه ممف قریبان  ،لطیفان بالخمؽ ،بالعباد رحیمان  ،عظیمان 

كباإلسبلـ دینا كبمحمد  ربان عمیو الصبلة كالسبلـ " ذاؽ طعـ اإلیماف مف رضي باهلل  ٌقول
 (2)"نبیان 

فيذه دعكة لغیر المسممیف ممف یعیشكف الشقاء الحقیقي أف یتعرفكا عمى ىذا الدیف الذم ىك 
 -سبحانو كتعالى  -لقد بیف اهلل  ،كالضنؾ إلى الحیاة الطیبة ،كفیؿ بتبدیؿ ذلكـ الشقاء إلى سعادة

ۋ ): -سبحانو كتعالى  -ىذه الحقیقة لؤلبكیف الكریمیف )آباء البشر جمیعا مؤمنيـ ككافرىـ( بقكلو 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ېۉ ې ې ۉۋ ۅ ۅ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

 (ُِٔ - ُِّ )طو (پ پ پ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ مب
 

 

 

  

 

                                                             

ـ الجكزیة  )انظر أ ُ() ـ المكقعیف عف رب العالمیف البف القی  (َِّ/ْعبل
رسكال فيك  -  -صمى اهلل عمیو كسمـ  -كتاب اإلیماف، باب الدلیؿ عمى أف مف رضي باهلل ربا كباإلسبلـ دینا كبمحمد  صحیحو ) أخرجو مسمـ في ِ()

  (ٔٓ، ح ُِٔ/معاصي مؤمف كٕاف ارتكب ال



  127 

 ّدّاو اخلطْع لُ ،ّاإلىطراح بني ٓدُٓ ،باهللحشً الصلة : الجاىٕالشبب 

 
إنيا الصبلة  (1)"إذا حزبو أمر فزع إلى الصبلة" -صمى اهلل عمیو كسمـ -لقد كاف رسكؿ اهلل 

، كبقدر ما باتكالطمأنینة عند نزكؿ الكر  ،بيا الثبات عند المممات ،كمبلذ المؤمنیف ،ممجأ المتقیف
، كاقباؿ عمى طاعتو كانطراح بیف یدیو، -سبحانو كتعالى  -یككف المؤمف عمى حسف صمة باهلل 

، كميما عبل اإلنساف طمأنینة عمى قمبومف الخیر بتنزؿ السكینة كال -عز كجؿ  -بقدر ما یعطیو اهلل 
 كتعالىتبارؾ  -اهلل ستسبلـ كالتذلؿ بیف یدم كارتفع في ىذه الدنیا، إذا لـ یتحقؽ عنده الخضكع كاال

اهلل اإلماـ  ، كرحـ-عز كجؿ  -، فيذا المطمب أصؿ أصیؿ في العبكدیة هلل فإف مآلو إلى الخسراف -
السكینة عند القیاـ بكظائؼ العبكدیة كىي التي تكرث عندما یتطرؽ ليذه القضیة فیقكؿ: "  ابف القٌیـ

عبكدیتو  بحیث یؤدم -سبحانو كتعالى  -الخضكع كالخشكع كغض الطرؼ كجمعیة القمب عمى اهلل 
 -بقمبو كبدنو كالخشكع نتیجة ىذه السكینة كثمرتيا كخشكع الجكارح نتیجة خشكع القمب كقد رأل النبي 

لك خشع قمب ىذا لخشعت " :رجبل یعبث بمحیتو في الصبلة فقاؿ -صمى اهلل عمیو كسٌمـ 
 (3)ق .ا.(2)"جكارحو

                                                             

عف حذیفة، بمفظ: "كاف النبي صمى اهلل عمیو  ْٗ/  ِأخرجو أبك داكد في الصبلة، باب: كقت قیاـ النبي صمى اهلل عمیو كسمـ مف المیؿ: (ُ)
في  ، كالبیيقيّٖٖ/  ٓكسمـ إذا حزبو أمر صم ى" قاؿ المنذرم: كذكر بعضيـ أنو ركم مرسبل. كأخرجو اإلماـ أحمد في المسند: 

. كأخرجو المصنؼ في ِْٕ/  ٔ( كأخرجو الخطیب في تاریخ بغداد: ٕالدالئؿ في قصة الخندؽ مطكال، انظر: الكافي الشاؼ ص )
نعـ كلكف األلباني حٌسنو أخیرا في صحیح سنف أبي داكد  ُْٔ/  ُ، كضعفو األلباني في تعمیقو عمى المشكاة:  ُٓٓ/  ْشرح السنة: 

 .ُُُٕبرقـ 
الحكیـ الترمذم في نكادر األصكؿ بسند ضعیؼ مف حدیث أبي ىریرة، كفیو سمیماف بف عمرك كىك أبك داكد النخعي أحد مف ( أخرجو ِ)

  .ُْْ - ُّْ/  ُ، سمسمة األحادیث الضعیفة: ّٗ - ِٗ/  ِاتيـ بكضع الحدیث. كانظر: إركاء الغمیؿ: 

 (.َِّ/ْ( إعبلـ المكقعیف عف رب العالمیف )ّ)
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البالٓااستظعار قرب الفرج عيد حلْل احملً ّىزّل : الجالح الشبب  

 
كأف المرء متقمب بیف الضراء كالسراء كالكاقع یشيد أنو  ،فالعاقؿ یعمـ أف دكاـ الحاؿ مف المحاؿ

 .كأیقیف بتحكؿ كؿ مكركه ،فأبشر بزكاؿ كؿ ىـ ،ما مف نازلة إال ارتفعت عف أصحابيا
 وطب نفسا إذا حكم القضاء                      دع األيام تفعل ما تشـــاء "

 (1)"فمـــا لحوادث الدنيا بقاء                        تجـــزع لحادثة المياليول 
 (ٔ - ٓ)الشرح   (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) -سبحانو كتعالى  -تأمؿ معي قكؿ اهلل 

 ،بشارة عظیمة" حكؿ اآلیات السابقة  (ِ)یقكؿ الشیخ السعدم ،بشارتيا لممكركبیف كالميمكمیف لترل
حتى لك دخؿ العسر جحر ضب لدخؿ  ،فإف الیسر یقارنو كیصاحبو ،كصعكبةأنو كمما كجد عسر 

ككما قاؿ النبي ( 0 )لطالق:( ڑ ک ک ک ک گ) : -سبحانو كتعالى  -فأخرجو كما قاؿ  ،عمیو الیسر
 (ّ) . ( كٕاف مع العسر یسرا ،كٕاف الفرج مع الكرب ) -عمیو كسمـصمى اهلل   -

فمف یغمب  ،تكراره یدؿ عمى  " الیسر " كتنكیر  ،عمى أنو كاحدیدؿ  ،في اآلیتیف  " العسر " كتعریؼ 
الدالة عمى االستغراؽ كالعمكـ یدؿ عمى أف كؿ عسر ػ كٕاف  ،كفي تعریفو باأللؼ كالبلـ.  عسر یسریف

 (ْ)" .  بمغ مف الصعكبة ما بمغ ػ فإنو في آخره التیسیر مبلـز لو
 
 
 

 
 

 

 

                                                             

 (.ُ/ُمـا الشافعي )دیكاف اإل ُ()
انظر عمماء  ـ.تمیأحد قبائؿ  النكاصر قبیمةمف  الحمرافالشیخ أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر السعدم مف آؿ سعدم مف  ِ()

 ( َِٓ/ّنجد خبلؿ ثبلثة قركف )
( مف طریؽ المیث بف سعد عف قیس بف الحجاج بو، قاؿ الترمذم: ُِٔٓ( كالترمذم في السنف برقـ )ِّٗ/ُركاه أحمد في مسنده ) (ّ)

 "حدیث حسف صحیح".
 (ِٗٗ/ُانظر تفسیر تیسیر الكریـ المناف/ عبد الرحمف السعدم ) ْ()

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
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 ذكر اهلل ّتالّة القرآٌ: الرابع الشبب

 

ىكذا تفصح ىذه " .(ِٖ :)الرعد ""أال بذكر اهلل تطمئف القمكب: -كتعالى سبحانو  - اهلل یقكؿ
أنینة في الماؿ مقد بحث الناس عف الطمف ،كتكضح ىذا األمر بجبلء ،اآلیة بيذه الحقیقة العظیمة

في راحة كأما أصحاب الذكر المستدیـ فيـ  ،كاذبان  كبریقان  ،خادعان  كلكنيـ كجدكا سرابان كالشيرة 
كٕاف ىناؾ لمحظات في الحیاة ال یصمد ليا بشر إال أف یككف  ،كطمأنینة ال یشعر بيا إال مف ذاقيا

كاالعتداد ففي الحیاة  ،كتي مف القكة كالثبات كالصبلبةأميما  ،مطمئنان إلى حماه ،مرتكنان إلى اهلل
كٕاف قارئ القرآف لیجد حبلكة ، أال (1)"فبل یصمد ليا إال المطمئنكف باهلل  ،لحظات تعصؼ بيذا كمو

 في قمبو كسكینة تتنزؿ عمیو یستشعر مف خبلليا بحبلكة اإلیماف كعظـ ىذا الكتاب العزیز.
كزكاؿ قمقيا ككحشتيا  ،طمأنینة القمكب كشفائيا مف أمراضيا بمف أىـ األسبا كبالتالي فإف"

 . أك یذكر اهلل بو ،ما یيذكر باهلل اهلل بمدلكلو الكاسع الشامؿ لكؿ كذكر ،ىك ذكر اهلل
فاإلیماف بمختمؼ شعبو یجمب لمقمب  ،كیجمع ذلؾ تحقیؽ اإلیماف بالعمـ بما نزؿ مف الكحي كالعمؿ بو

فإذا تغذل القمب مف العمـ المستقى مف الكتاب كالسنة كانصبغت عقائده كعكاطفو  ،الطمأنینة
لطمأنینة كاستغنى القمب كعظـ ككمما زاد اإلیماف زادت ا ،كانفعاالتو كٕاراداتو بذلؾ اطمأف كسكف

، فبذكر اهلل عزكجؿ یستشعر اإلنساف بقربو مف اهلل (ِ)". انفكاكو كابتعاده عف أفكار الجاىمیة كأعماليا
سبحانو كتعالى  -یقكؿ اهلل حیث قاؿ: "  -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -عزكجؿ، مصداقا لحدیث النبي 

كٕاف ذكرني في  ،أنا عند ظف عبدم بي كأنا معو إذا ذكرني فإف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي -
تقربت إلیو  رب إلي ذراعان كٕاف تق تقربت إلیو ذراعان  یر منيـ كٕاف تقرب إلي بشبرمئل ذكرتو في مئل خ

تو بقدر ما كذكره كطاع -عز كجؿ  -، فبقدر قربؾ مف اهلل (3)"أتاني یمشي أتیتو ىركلة كمف باعان 
 ، كیعینؾ في كؿ أمكرؾ.-جؿ جبللو  -یتقرب منؾ اهلل 

 

 

 

                                                             

 (ّٕٔ/ْسید قطب ) في ظبلؿ القرآف / ُ()
 (ْٖٔ/ِ) أثر اإلیماف في تحصیف األمة اإلسبلمیة ضد األفكار اليدامة/ عبد اهلل بف عبد الرحمف الجربكع ِ()
( كأخرجو مسمـ في صحیحو  ) باب الحث عمى ذكر َْٕٓ، حُُِٗ/أخرجو البخارم في صحیحو ) كتاب التكحید، باب االدالج مف الحصب  ّ()

 (ُٖٗٔ، حِٔ/ٖاهلل 
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 طلب العله ّاحلرص علُٔ: امصشبب اخلال

 

 ،كعرؼ الحكمة مف خمقو ،فإذا عرؼ العبد ربو كخالقو كمدبرهالعمـ أعظـ ىبة مف اهلل لعبده 
فإف ذلؾ  ،كمنتياهكعرؼ مصیره  ،كالخبلفة في أرضو بشرعو ،كأنيا تنحصر في تحقیؽ العبكدیة هلل

كیصرؼ عنو القمؽ الناتج عف الجيؿ أك الضبلؿ في  ،سیحقؽ لو قدران عظیمان مف الطمأنینة كالسككف
إال أنو سیبقى في القمب قمؽ كامف كشكؽ مستمر یثكر كیشتد أحیانان إذا كجد ما . معرفة ىذه المطالب

استجابتو ألكامر اهلل  ،ككف عمیياأال كىك حاجتو لمعرفة الكیفیة التي ینبغي أف ت ،یثیره كیبعثو
 (1).المتكجية إلیو بمختمؼ أنكاعيا

أك شرح  ،في تفسیر آیةظر ین ،تغذیة الركح بالمطالعة في كتب أىؿ العمـب كىذا ال یككف إال
كالرفعة التي  -عز كجؿ  -یستميـ في ذلؾ عظـ األجر الذم ینالو مف اهلل  ،أك سیرة عطرة ،حدیث
  .كاإلیماف خاصةألىؿ العمـ یيبيا 

 

 أداء احلقْق ّالْاجبات املفرّضة: الشادضالشبب 

إف مما ال شؾ فیو أف ليذا السبب أثر كبیر في نزكؿ السكینة كالطمأنینة عند أصحاب القمكب 
 .ألف نفكسيـ الكریمة تأبى التقصیر في حؽ كؿ ذم حؽ ،كأرباب النفكس الكریمة ،السكیة

إف مف أسباب انشراح الصدر ككقكع السكینة كالطمأنینة في ": -رحمو اهلل  -یقكؿ ابف القیـ 
كالجاه كالنفع بالبدف كأنكاع اإلحساف  ،قمكب المؤمنیف اإلحساف إلى الخمؽ كنفعيـ بما یمكنو مف الماؿ

كالبخیؿ الذم لیس فیو إحساف  ،فإف الكریـ المحسف أشرح الناس صدران كأطیبيـ نفسان كأنعميـ قمبان 
 (ِ)"ىمان كغمان كأنكدىـ عیشان كأعظميـ أضیؽ الناس صدران 

كخمكه  إف أعظـ أسباب الراحة كالسعادة كالعیش في ظؿ الحیاة الطیبة سبلمة الصدر: كبالتالي
 . كٕاعطاء كؿ ذم حؽ حقو ،مف الغؿ كالحقد كالحسد عمى المسممیف

                                                             

 (َِٓ/ِ) أثر اإلیماف في تحصیف األمة اإلسبلمیة ضد األفكار اليدامة/ عبد اهلل بف عبد الرحمف الجربكع ُ()
 (ِِ/ ِزاد المعاد / ابف القیـ الجكزیة ) ِ()
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 اإلحشاٌ إىل العباد: الشابعالشبب 

 
باإلحساف تعكد عمى قمب صاحًبيا بالسكینة كالطمأنینًة إف  العفكى كالصفح كمقابمةى اإلساءة 

ٿ ٿ  ): الجٌنةفي كصًؼ أىؿ  -عز كجؿ  -كقد قاؿ اهلل  ،كىىدأة النفس كراحًة الباؿ

قد دلت ىذه اآلیة عمى أف كظـ الغیط "ف ،(ُّْ: آؿ عمراف)(ٹ ڤ ڤ ٹٿ ٹ ٹ
عمى أف ذلؾ مف : كدلت أیضا. ككفى بذلؾ حثا عمى ذلؾ ،مف صفات أىؿ الجنة ،كالعفك عف الناس
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ): -سبحانو كتعالى  -ب اهلل المتصفیف بو ككقكلو حاإلحساف الذم ی

في ىذا اآلیة أف العفك مع  -سبحانو كتعالى  -كقد بیف  (ُْٗ: النساء) (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
ڭ  ۓ):ىسبحانو كتعال -ككقكلو  ،ككفى بذلؾ حثا عمیو ،-سبحانو كتعالى  -القدرة مف صفاتو 

إلى غیر  (ّْ: الشكرل) (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ): ككقكلو (ٖٓ: الحجر) (ڭ ڭ
 (1) ذلؾ مف اآلیات

 

 

                                                             

 (ْٖٖ/ٓأضكاء البیاف / لمشنقیطي )انظر  ُ()
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 صدق الدعاء ّاإلحلاح يف الطلب: الجامً الشبب 

 

حكادث  ،مصائب كأمراض ،كقٌمما یسمـ اإلنساف مف خطر ،إف الحیاة قد طيبعت عمى كىدىر
كیتقمب الناس في ىذه الدنیا بیف فرح ، كغمكـىمكـ  ،ظمـ كبغي ،أحزاف كحركب كفتف ،كأعراض

 ،كتعصؼ بيـ أخرل عجاؼ ،ینعمكف فیيا كفكفقر كغنى كتمر بيـ سن ،شدة كببلءك  ،كسركر
 . یتجرعكف فیيا الغصص أك یكتككف بنار البيعد كالحرماف

سبحانو  -إال أف اهلل  ،سقـ كعافیة ،شدة كرخاء ،كىذه ىي حقیقة الدنیا إقباؿ كٕادبار فرح كحزف
كتنزؿ بو عمى قمكبيـ السكینة  ،فتح ليـ بابان یتنفسكف منو الرحمة ،لطیؼ بعباده رحیـ بخمقو -كتعالى 

"أال كىك باب الدعاء ،كالطمأنینة
(ُ)

 
ۉ ې  ۉۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)-سبحانو كتعالى  -: قاؿ

 (62 :ؿالنم) (ې ى ى ائ ېې

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): -سبحانو كتعالى  -كقاؿ 

 (60 :غافر) (ٹ ڤ ڤ

فيك مف أبرز أسباب تنزؿ الرحمة  ،عباده باإللحاح بالدعاء -سبحانو كتعالى  -كقد أمر اهلل 
یحب العبد المحكح، كالمؤمف في دعائو عمى  -جؿ جبللو  -، فاهلل كالسكینة كالطمأنینة عمى المؤمنیف
مف رجؿ یدعك بدعاء إال ما فقاؿ: "  -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -أحكاؿ ثبلثة كما بٌیف المصطفى 

، كٕاما أف یدخر لو في اآلخرة ، كٕاما أف یكفر عنو مف ذنكبو استجیب لو، فإما أف یعجؿ لو في الدنیا
 (ِ)."بقدر ما دعا

                                                             

ـ كخطیب مسجد اإلیماف  ُ()  ٔ(ُ/الیمف ) –كیؼ تككف مستجاب الدعكة / أمیر بف محمد المدرم، إما
 َّْٔح: ٕٓٓ/ٓأخرجو الترمذم  في صحیحو ) باب إستجابة الدعاء في غیر قطیعة رحـ،  ِ()



  133 

 ٍدآتُ العبد للفطرة اليت فطرِ اهلل علُٔ: تاسعال الشبب 

 
كىي فطرة  ،أنو قد ىدل إلى فطرتو التي فطره اهلل عمیياأسباب السكینة لدل المؤمف مف إف "

 .ال في حرب كخصاـ ،فعاش المؤمف مع فطرتو في سبلـ ككئاـ ،متسقة كؿ االتساؽ مع فطرة الكجكد

، كٕانما یممؤه اإلیماف باهلل جؿ كعبل ،إف في فطرة اإلنساف فراغا ال یممؤه عمـ كال ثقافة كال فمسفة
تستریح ، فكتتكجو إلیو كتؤمف بو ،حتى تجد اهلل ،حس بالتكتر كالجكع كالظمأكستظؿ الفطرة اإلنسانیة ت

كاالستقرار بعد  ،ىناؾ تحس باليدایة بعد الحیرة. كتأمف مف خكؼ ،كترتكم مف ظمأ ،مف تعب
. كالضرب في أرض التیو ،ككجداف المنزؿ كاألىؿ بعد طكؿ الغربة ،كاالطمئناف بعد القمؽ ،التخبط

كما أخیب  ،كما أتعس حظو ،اإلنساف ربو كىك أقرب إلیو مف حبؿ الكرید فما أشقى حیاتوفإذا لـ یجد 
(1) ."لف یجد نفسو ذاتيا ...كلف یجد الحقیقة ،كلف یجد السكینة ،إنو لف یجد السعادة. سعیو

 

 .(ُٗ:الحشر)(ڃ چ چ چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

 :"مدارج السالكين"في كتابو  -رحمو اهلل  - قال ابن القيم
 ."في القمب شعث ال یممو إال اإلقباؿ عمى اهلل

 .كفیو كحشة ال یزیميا إال األنس باهلل
 .كصدؽ معاممتو ،كفیو حزف ال یذىبو إال السركر بمعرفتو

 .كالفرار إلیو ،كفیو قمؽ ال یسكنو إال االجتماع عمیو
عمى ذلؾ إلى كقت كمعانقة الصبر  ،كنيیو كقضائو مرةكفیو نیراف حسرات ال یطفئيا إال الرضا بأ

 .لقائو
كلك أعطي الدنیا كما  ،كصدؽ اإلخبلص لو ،كدكاـ ذكره ،كفیو فاقة ال یسدىا إال محبتو كاإلنابة إلیو

. فیيا لـ تسد تمؾ الفاقة أبدان"
(2) 

 

 

                                                             

 ـ ََِِأغسطس  ِٖمقاؿ لئلماـ القرضاكم )مكقع الشیخ القرضاكم( نشرت بتاریخ  ُ()
 (ُّْٔ/)مدارج السالكیف البف القیـ  ِ()
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 :فكائد ثماف كتشتمؿ عمى
 عف العبد -سبحانو كتعالى  -اهلل  رضى. 

  الیقیف كالثقة برب العالمیفعبلمة. 

 طاعة اهلل كرسكلو. 

 السكینة تثبت قمكب المؤمنیف. 

  عز كجؿ  -الرضا بما قسـ اهلل-. 

 المطؼ بمعاممة الخمؽ. 

 السكینة تنطؽ صاحبيا بالصكاب كالطمأنینة. 

 السكینة تسكف الخائؼ كتسمي الحزیف. 
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 بذكر بعضيا كىي عمى النحك اآلتي: أقكـعدیدة، سإف مما ال شؾ فیو أف لمسكینة فكائد كثمار 

 :عن العبد -سبحانو وتعالى  -اهلل  ىرض -ٔ
سبحانو  -قاؿ  عمى عباده -كتعالى سبحانو  -اهلل  ىتنزؿ السكینة رض إف مف ثمار كفكائد

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) -كتعالى 

، ىذه اآلیة الكریـ تدؿ داللة كاضحة عمى أف السكینة تنزلت عمى قمكب (ُٖ :الفتح) (ڻ ڻ ڻ
 -فرضي عنيـ كأرضاىـ، فرضى اهلل  كٕاخبلصيـمف صدقيـ  -جؿ جبللو  -المؤمنیف لما عمـ اهلل 

عف العبد سبب في تنزؿ السكینة عمیو، كالشكاىد عمى ذلؾ كثیرة كتنزؿ السكینة   -سبحانو كتعالى 
 .في بدر كغیر ذلؾ مف المكاطف -صمى اهلل عمیو كسمـ - عمى صحابة رسكؿ اهلل

 :عالمة اليقين والثقة برب العالمين -ٕ

 فأیما قمب"، تنزؿ السكینة عمى قمكب المؤمنیف الیقیف كالثقة برب العالمیف سبب أساسي في
كنصرتو، ال یمكف بأم  كتأییده -عز كجؿ  -ال یتحقؽ عنده ىذه الثقة المطمقة بنصر اهلل  إنساف

 -سبحانو كتعالى  -قاؿ كقد ظير ذلؾ جمیان في غزكة الحدیبیة " حاؿ أف تتنزؿ السكینة عمى قمبو
أم كحده  (ىك): داالن عمى النصر بتثبیت المؤمنیف في ىذا المحؿ إظياران لتماـ قدرتو كلطیؼ حكمتو

أم الراسخیف في  (نیففي قمكب المؤم)أم الثبات عمى الدیف  (السكینة)في یكـ الحدیبیة  (الذم أنزؿ)
اإلیماف كىـ أىؿ الحدیبیة بعد أف دىميـ فیيا ما مف شأنو أف یزعج النفكس كیزغ القمكب مف صد 

فمـ یرجع أحد منيـ  ،عنيـ دكف مقصكدىـ -سبحانو كتعالى  -الكفار كرجكع الصحابة رضي اهلل 
 .عف اإلیماف بعد أف ماج الناس

ككاف ، في فمؽ نفسو كتزلزؿ قمبوفما الظف بغیره  -رضي اهلل عنو   -كزلزلكا حتى عمر  
أنو  -رضي اهلل عنو   -مف القدـ الثابت كاألصؿ الراسخ ما عمـ بو  -رضي اهلل عنو   -لمصدیؽ 
بؿ  ،كالصبر عمى حكـ اهلل ،كالسكینة الثقة بكعد اهلل: قاؿ الرازم ،ثـ ثبتيـ اهلل أجمعیف ،ال یسابؽ

كأثر ىذه السكینة  ،یسكف إلیو الخائؼ كیتسمى بو الحزیف ،السكینة ىينا معیف بجمع فكزان كقكة كركجان 
 (1). "الكقار كالخشكع كظيكر الحـز في األمكر

 
 
 

                                                             

 (ِٖٓ/ٕ)ف البقاعي لبرىاف الدی /نظـ الدرر في تناسب اآلیات كالسكر ُ()
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 :طاعة اهلل ورسولو -ٖ
عمى كالطمأنینة  ینزؿ السكینة كالرحمة  -كتعالى تبارؾ  -اإلنساف المؤمف أف اهلل  یشعرحینما 

، جؿ جبللو -قمبو، یزداد حبان كطاعة كقربةن هلل رب العالمیف، كمف البراىیف الدالة عمى ذلؾ أف اهلل 
 -فقاؿ قرنيا بزیادة اإلیماف، الذم ال یمكـ أف یككف إال بزیادة اإلیماف لما تحدث عف إنزاؿ السكینة 

چ  چڃ ڃ چ چ ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ):-كتعالى تبارؾ 

 (ْ :الفتح)  (ڇ ڇ ڇ ڇ

 :وتثمر الخشوع وتجمب الطمأنينة السكينة تثبت قموب المؤمنين -ٗ
ڃ ڃ  ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) :-سبحانو كتعالى  -قاؿ 

عف منتو عمى المؤمنیف  -سبحانو كتعالى  -یخبر " ،(ْ :الفتح)  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ
كاألمكر  ،المحف المقمقةكالثبات عند نزكؿ  ،كىي السككف كالطمأنینة ،بإنزاؿ السكینة في قمكبيـ

فمف نعمة اهلل عمى عبده في ىذه  ،كتضعؼ النفكس ،كتزعج األلباب ،التي تشكش القمكب ،الصعبة
لیتمقى ىذه المشقات بقمب ثابت كنفس  ،كینزؿ عمیو السكینة ،الحاؿ أف یثبتو كیربط عمى قمبو

 (1) ."اهلل فیستعد بذلؾ إلقامة أمر ،مطمئنة

ابنو شيیدان محمكالن األب یستقبؿ  لىذه الببلد الطیبة المباركة، كىك یر كالناظر في كاقعنا في 
 . ، لیدلؿ عمى ىذه الفائدة الجمیمة، بالصبر كالثبات كالسكینة كرباطة الجأشعمى األكتاؼ

 :-عز وجل  -الرضا بما قسم اهلل  -٘
، -كجؿ عز  -مف أعظـ أسباب تنزؿ السكینة عمى قمكب المؤمنیف ىك الرضا بما قسـ اهلل 

فالمؤمف الحؽ یعمـ أف رزقو مقسكـ لو كىك في بطف أمو، فتجد قمبو مطمئننا ليذا األمر مرتاح الباؿ، 
سبحانو  -یبذؿ السبب كیكقف في قمبو أٌف ما قسـ لو سیككف مف نصیبو ال محالة، مستشعرا قكؿ اهلل 

 (ٙهود )چٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  چ -كتعالى 

كىذا ىك الفارؽ الدقیؽ بیف المؤمنیف كالكافریف، فالكافر كالمنافؽ حالو السخط عمى كؿ حاؿ لذا تجده 
 ميمكما نيمان ال یشبع مف الدنیا، بخبلؼ المؤمف فإنو مطمئف لما قسـ لو.

 

                                                             

 (ُٕٗ/ُ/ عبد الرحمف السعدم  )تیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف ُ()
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 :المطف بمعاممة الخمق -ٙ
مبلطفة الخمؽ كىي معاممتيـ بما یحب أف إف تنزؿ السكینة عمى المؤمنیف یدفع الناس إلى 

یعاممكه بو مف المطؼ كال یعامميـ بالعنؼ كالشدة كالغمظة فإف ذلؾ ینفرىـ عنو كیغریيـ بو كیفسد 
: عمیو قمبو كحالو مع اهلل ككقتو فمیس لمقمب أنفع مف معاممة الناس بالمطؼ فإف معاممة الناس بذلؾ

حب كحبیب فتستدیـ صحبتو كمكدتو كٕاما عدك كمبغض إما أجنبي فتكسب مكدتو كمحبتو كٕاما صا"
 فتطفىء بمطفؾ جمرتو كتستكفى شره كیككف احتمالؾ لمضض لطفؾ بو دكف احتمالؾ لضرر ما

"ینالؾ مف الغمظة عمیو كالعنؼ بو
(1)

، فتجد المؤمف بحسف معاممتو كخمقو قد ناؿ الخیر عمى جمیع 
 یؿ باألمر بحسف األخبلؽ مع المؤمف كالكافر.أكجيو كأحكالو، كىذه الفائدة ىي تعمیـ نبكم أص

 :ي الحزينن الخائف وتسمّ السكينة تسكّ  -ٚ
رحمو  -ككاف شیخ اإلسبلـ ابف تیمیة  ،ال أحد ینكر أف السكینة تسكف الخائؼ كتسمي الحزیف

 .إذا اشتدت عمیو األمكر قرأ آیات السكینة -اهلل 

اآلیات عند اضطراب القمب فرأیت ليا تأثیران جربت أنا أیضان قراءة ىذه ": (2)كیقكؿ المباركفكرم
كأصؿ السكینة ىي الطمأنینة كالكقار كالسككف الذم ینزلو اهلل في قمب . عظیمان في سككنو كطمأنینتو

عبده عند اضطرابو مف شدة المخاكؼ فبل ینزعج بعد ذلؾ لما یرد عمیو كیكجب لو زیادة اإلیماف كقكة 
عف إنزاليا عمى رسكلو كعمى المؤمنیف في مكاضع  -نو كتعالى سبحا -الیقیف كالثبات كليذا أخبر

سيما لك نظر أحدىـ إلى ك القمؽ كاالضطراب كیكـ اليجرة إذ ىك كصاحبو في الغار كالعدك فكؽ رؤ 
ما تحت قدمیو لرآىما ككیكـ حنیف إذ كلك مدبریف مف شدة بأس الكفار ال یمكم أحد منيـ عمى أحد 

قمكبيـ مف تحكـ الكفار كدخكليـ تحت شركطيـ التي تحمميا النفكس ككیكـ الحدیبیة حیف اضطربت 
 (3). "كحسبؾ بضعؼ عمر عف حمميا كىك عمر حتى ثبتو اهلل بالصدیؽ

                                                             

 (ُُٓ/ِتیسیر الكرـی الرحمف في تفسیر كبلـ المناف/ عبد الرحمف السعدم ) ُ()
قائد جماعة أىؿ الحدیث في شبو القارة اليندیة. شغؿ منصب نائب رئیس  ىك عبید اهلل بف محمد عبد السبلـ المباركفكرم أبك الحسف، (ِ)

ىیئة األحكاؿ الشخصیة لمسممي اليند. باإلضافة إلى عضكیتو كقیادتو لعدد مف المؤسات التعمیمیة كالدینیة، كلو مؤلفات عدیدة عمى 
  «.حمرعاة المفاتیح في شرح مشكاة المصابی»رأسيا شرحو الضافي لمشكاة المصابیح: 

 (ّٖٕ/ٕ)أبك الحسف المباركفكرم / مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (ّ)
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 ما أذكر ،البحث ىذا كتابة بإنياء لي كتكفیقو ،عمیو كالثناء ،-سبحانو كتعالى  - اهلل حمد بعد
 :عمى النحك اآلتيكتكصیات كالتي ىي  تكصمت إلیو مف نتائج

 :النتائج: أولً 
 كمدل ،كاحدة قرآنیة لفظة حكؿ كانت كلك ،ضركرة الدراسة المكضكعیة القرآنیة البحث بی ف .ُ

 .نعیشو الذم بالكاقع ارتباطيا
لما فیيا مف المعاني  ،ضركرة اإلىتماـ بدراسة المكاضیع القرآنیة ميما صغرت أك كبرت .ِ

 .العظیمة كالمفیدة في خدمة المجتمع
سبحانو  –اهلل  كتاب فيـ عمى تساعد التي األمكر مف كالنظائر الكجكه مبحث إف تأصیؿ .ّ

 -كتعالى 
طمأف افيي إذا نزلت عمى العبد  ،تبیف مف خبلؿ البحث أف لمسكینة معاني كاسعة كشاممة .ْ

 .كتنطؽ العبد بالحكمة كالصكاب ،كسكنت ليا الجكارح ،بيا
كاف في كتاب اهلل مكلكؿ نظیر مكقع ك  ،كالطمأنینة كاألمف كاليكفكجكد نظائر لمسكینة كالرحمة  .ٓ

 في القرآف الكریـ اإلعجاز الببلغيفإف ذلؾ یدؿ داللة كاضحة عمى  ،-سبحانو كتعالى  -
 ،فیيا الكاردة اآلیات معنى تكضیح في الزیادة إلى یؤدم النظائر ليذه متعددة كجكه كركد .ٔ

 المصطمحات القرآنیة. سعة عمى كیدلؿ
 أف لمسكینة نظائر عدیدة كالرحمة كاليكف كالطمأنینة كاألمف . البحث خبلؿ ستفادة مفاال تـ .ٕ
 .تـ التعرؼ عمى مكاطف السكینة كفكائد تنزليا عمى المؤمنیف .ٖ
باإلضافة إلى  ،كبیف اآلیات كالسكر الكاردة فیيا ،كنظائرىا السكینة بیف العبلقة تكضیح .ٗ

 .عبلقتيا بالمكي كالمدني
 حیث التعریؼ مف اهلل كتاب في كنظائرىا لسكینةا لكممة الكاردة الصیغ عمى التعرؼ تـ .َُ

 .التفسیر عمى كتأثیرىا ،كالتأنیث كالتذكیر كاإلفراد كالجمع كالتنكیر
 .المفسریف في مفيكـ السكینة معظـتـ التعرؼ عمى أقكاؿ  .ُُ
كأثرىا كعظیـ السكینة التي أرسى مفيكميا القرآف العظیـ، كأشار إلى حقیقتيا كداللتيا  .ُِ

 فكائدىا، لو عبلقة مباشرة بالعممیة التربكیة في بناء اإلنساف المسمـ كالشخصیة اإلسبلمیة.
 إف أصؿ السكینة التي تتحقؽ لممؤمف كمنبعيا األصیؿ ىك الیقیف كالثقة برب العالمیف. .ُّ
 ركف أساسي في تحقؽ السكینة لممؤمف.  -كتعالى تبارؾ  -الرضا بما قسـ اهلل  .ُْ
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 :التوصيات: ثانياً 
 ،أكصي إخكاني طمبة العمـ الشرعي كأخص بالذكر الطمبة الدارسیف لمتفسیر كعمكـ القرآف .ُ

كعدـ إىماؿ أم  -سبحانو كتعالى  -أف یتناكلكا كافة المكاضیع المكجكدة في كتاب اهلل  بضركرة
 .مكضكع

لمناس ، كذلؾ مف  إف األمة اإلسبلمیة الیكـ بحاجة إلى مف یتقف الحدیث عف السكینة ، كیعمميا .ِ
أجؿ تصحیح مقاصدىـ كنیاتيـ، فمشكبلت عصرنا الیكـ ما ىي إال ترجمة عممیة تدلؿ لمجمیع 

 أف األمة بحاجة إلى السكینة كالطمأنینة كاألمف النفسي.
كذلؾ مف أجؿ أف یككف ليا  ،العمؿ عمى دراسة المكضكعات القرآنیة التي تتعمؽ بالكجكه كالنظائر .ّ

 .تأصیؿ قرآني
طمبة العمـ أف یبرزكا كجكه اإلعجاز القرآني مف خبلؿ دراسة المصطمحات القرآنیة دراسة  أكصي .ْ

 مكضكعیة قرآنیة.
 

 تم الكالم وربنا محمود
 

 ولو المكارم والعال والجود 
 

 وعمى النبي محمد صمواتو
 

 ما ناح قمري أو رق عود 
 

 
 ..الحمد هلل رب العالمينآخر دعوانا أن و

وبارك على نبيا محمد وعى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان وصل اللهم وسلم 

 إلى يوم الدين..
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 .اآلیات القرآنیة فيرس :أولً 

 .فيرس األحادیث النبكیة :ثانياً 

 .فيرس األعبلـ المترجـ ليـ :ثالثاً 

 : فيرس المراجع.رابعاً 

 .المكضكعاتفيرس  :وختاماً خامسًا 
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 أول: فيرس اآليات القرآنية:
 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة ةــاآلي
 ُُٕ َُٓ البقرة  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 َُُ ُِٔ البقرة  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
 َٓ ُٓٓ البقرة  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ِْ َُٔ البقرة  ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ
 ٕٓ ُٖٕ البقرة  کک ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ

 َُٕ ُٔٗ البقرة  حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
 ٕٔ ُِٖ البقرة  ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 ې
، ُٔ، ُِ ِْٖ البقرة

ُٖ 

 ّٖ َِٔ البقرة  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 ُْ ُِٖ البقرة  یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 َٕ ْٕ آؿ عمراف ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک
 َُٔ ٕٓ آؿ عمراف  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 ّٖ، ٕٔ َُٕ عمرافآؿ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ْْ ُِٔ آؿ عمراف  گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 ْٕ ُِّ آؿ عمراف جئ ی ی ی ی

 ِٖ ُٕٓ آؿ عمراف  ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب
 ّٖ ُٗٓ آؿ عمراف  ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

، َُْ ّٖ النساء  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
َُٓ 

 ٕٔ ٓٗ النساء  ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 ٕٔ، ْٖ ٔٗ النساء  چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ

 ّٗ َُّ النساء  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 َٖ، ُٕ ُٕٓ النساء  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 ْْ ُُّ المائدة  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
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 رقم الصفحة رقم اآلية السورة ةــاآلي
 ّٖ، ْٔ ُِ األنعاـ  چچ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ُّ، ٗ ُّ األنعاـ  ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ 
 ِٖ ُٔ األنعاـ  ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې

 ْٔ ْٓ األنعاـ  ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 َُْ َٖ األنعاـ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ

 ُُِ ُٖ األنعاـ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
 ُُِ،َُٔ ِٖ األنعاـ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٓٔ ُّّ األنعاـ  ٺٺ ٺ ڀ ڀ
 ٕٔ ُْٕ األنعاـ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ُُٓ  ُّٓ األنعاـ  ڇڇ چ چ چ چ
 ْٕ ُٓٓ األنعاـ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ِٖ، ٗٓ ِّ األعراؼ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 َٕ ْٗ األعراؼ  ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ٕٔ ٔٓ األعراؼ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ُُٓ ٕٓ األعراؼ  ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې

 ْٕ ّٔ األعراؼ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 ْٖ ِٕ األعراؼ  ھ ہ ہ ہ ہ

 ُُّ ٗٗ األعراؼ  چچ ڃ ڃ
 ُِٓ ُُٓ األعراؼ  ڇ ڇ ڇ چ چ

 ٕٕ ُْٓ األعراؼ  ھ ھ ھ ھ ہ
 ٕٗ، ّٔ ُٔٓ األعراؼ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ 

 ّٕ َِّ األعراؼ  ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 ْٕ َِْ األعراؼ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ّٕ َُ األنفاؿ  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 َُٔ ٔ التكبة  ائ ائ ى ى ې ې

 ِْ، ِّ ِٔ التكبة  ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸
، ُْ، ُ َْ التكبة ہ ہ ہ ہ ۀ
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 رقم الصفحة رقم اآلية السورة ةــاآلي
ِِ 

 ٕٗ، ْٕ ُٕ التكبة  گڳ گ گ گ ک
 ٕٗ ٗٗ التكبة  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ِٔ ُِٖ التكبة  ۓ ے ے ھ ھ
 ّٗ، ّٕ ٕ یكنس  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٗ ٕٔ یكنس  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 َٖ ّْ ىكد  ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ُْ ْٓ ىكد  پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 ٕٕ ّٕ ىكد  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 َٖ ُُٗ ىكد  ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ
 َٖ، َٓ ّٓ یكسؼ  پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ 

 ٕٖ ٔٓ یكسؼ  ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ٖٔ ٕٖ یكسؼ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 َُٗ ٗٗ یكسؼ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 ْٖ ُُُ یكسؼ  ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 َُّ، ْٔ ِٖ الرعد  ختمت حت جت يب ىب مب
 ُُُ ّٓ إبراىیـ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ٗ ّٕ إبراىیـ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 َُُ ِٖ الحجر  ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ْٖ َُٔ النحؿ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
، َُٓ ،ْٖ ُُِ النحؿ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ُُْ 
 ْٔ ِْ اإلسراء  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ْٗ ٓٗ اإلسراء  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ
 ٔٓ ََُ اإلسراء  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ِٔ َُُ اإلسراء  گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ
 ٔٓ َُ الكيؼ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
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 رقم الصفحة رقم اآلية السورة ةــاآلي
 ٔٓ ُٔ الكيؼ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٖٓ، ٓٔ ٖٓ الكيؼ  ےے ھ ھ ھ
 ٔٓ ٓٔ الكيؼ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ٖٓ ِٖ الكيؼ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 ٖٔ ٖٗ الكيؼ  ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٔٓ ِ مریـ  پ پ ٻ ٻ ٻ
 ُٗ ُِ مریـ  ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ٖٕ ْٗ مریـ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
 ّٕ ُٓ مریـ  مج حج يث ىث  مث جث ىتيت مت خت حت

 ٕٕ ّٖ األنبیاء  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ 
 َٕ ٖٔ األنبیاء  ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

 ُُٕ، ّٓ َُٕ األنبیاء  گ گ  گ ک ک
 ُْ ُُ الحج  ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ

 ِْ ُٓ الحج  حت جت يب ىب مب خب حب جب   يئ ىئ
 ٗ ُٖ المؤمنكف  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ُٖ ٕٓ المؤمنكف  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ 
 ّٕ َُٗ المؤمنكف  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

، ُٗ، ٕٖ ّٔ النمؿ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
ُُٔ  

 ُُُ ٖٓ القصص  ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹
 ٖٖ، ٖٔ ّٕ القصص  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ٖٔ ِّ العنكبكت  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
 ّٗ ُٗ لقماف  متىت خت حت جت يب ىب

 ُُٕ ُٕ األحزاب  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 ُُ،َُٓ ُٖ سبأ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ْٕ ْٓ یس  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 ٖٕ ٗ الزمر  ەئ ائ ائ ى ى ې ې
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 رقم الصفحة رقم اآلية السورة ةــاآلي
 ُٕ ّٖ الزمر  ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ٕٓ ّٓ الزمر  ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ 
  ُٖ ٗ غافر  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ

 ٖٔ ّ الدخاف  ٺ  ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ
 ٖٔ، ِٕ ٔ الدخاف ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ

 ُٖ َْ الدخاف  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 َُُ ٓٓ الدخاف  ے ے ھ ھ ھ

 ّٕ َّ الجاثیة  ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 ُٗ َِ األحقاؼ  ىئ ىئ  ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 ٗ ِٓ األحقاؼ  ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ

، َِ، ُْ ْ الفتح  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
ِْ ،ُّٕ 

، ِٓ، ِْ ُٖ الفتح  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک 
ُّٔ 

 ُْ ِٔ الفتح  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ
 ْٕ َُ الحجرات  ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ٓٔ ُّ الحدید  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 ُُٕ ِٕ الحدید  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ُُٕ ِٖ الحدید  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 ُّْ ُٗ الحشر  چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ٗ ٔ الطبلؽ  ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
  َٓ ِ القیامة  گ ک ک ک

 َٓ، ْٗ ِٕ الفجر  ٿ ٿ ٺ
  َُٓ ّ قریش  ڀ ڀ ڀ پ

 َُٖ  ْ قریش ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
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 ثانيًا: األحاديث النبوية:
 

 مكان وروده الحكم الراوي طرف الحديث
 ٕٔ صحیح البخارم  اإلحساف أف تعبداهلل كأنؾ تراه

 َُِ صحیح البخارم، مسمـ إذا أقیمت الصبلة فبل تأتكىا تسعكف 
 ُِٓ حسف أبك داككد إذا حزبو أمر فزع إلى الصبلة

ٍمؽ كتب كتابنا عنده  مىؽ الخى  ْٔ صحیح البخارم، مسمـ إف اهلل لما خى
 ٗٔ صحیح مسمـ إف هلل مائة رحمة فمنيا رحمة یتراحـ بيا الخمؽ

 ِٓ صحیح البخارم، مسمـ مطمبعبد الأنا النبي ال كذب، أنا ابف 
ٍيدىاة ة مي  َٔ صحیح البخارم، مسمـ ًإن ما أىنىا رىٍحمى

ؽُّ أىٍفًئدىةن كىأىٍضعىؼ قيميكبنا ـٍ أىرى  ِٕ صحیح مسمـ جاء أىٍىؿ اٍلیىمىف ىي
 ُِِ صحیح البخارم اهلل حرصا كالتعدزادؾ 

 ِٖ صحیح مسمـ  السكینة في أىؿ الغنـ 
صمى اهلل  -فما رأیت شیئان أثقؿ مف فخذ رسكؿ اهلل  

 -عمیو كسمـ
 البخارم

 َُِ صحیح

 َِ صحیح مسمـ قمب المؤمف بیف إصبعیف مف أصابع الرحمف
لدت امرأتو   ُْ صحیح البخارم كاف الرجؿ یقدـ المدینة فإف كى

ؿه یىٍقرىأي سيكرىةى اٍلكىٍيًؼ كىًعٍندىهي فىرىسه   ِٕ صحیح البخارم، مسمـ كىافى رىجي
 ْٗ حسف أحمد، الحاكـ إذا مشى تكف أ  -صمى اهلل عمیو كسٌمـ  -كاف رسكؿ اهلل 

 َُٓ صحیح البخارم، مسمـ لما نزلت ىذه اآلیة شؽ ذلؾ عمى الناس
 ُ صحیح البخارم، مسمـ  لك أف أحدىـ نظر إلى قدمیو ألبصرنا
 ُِِ صحیح مسمـ  ما اجتمع قكـ في بیت مف بیكت اهلل 

 ِٗ رجالو ثقات ابف أبي شیبة ما كنا ننكر كنحف متكافركف أصحاب محمد 
ع طیبيا  ِْ صحیح البخارم، مسمـ  المدینة كالكیر تنفي خبىثيا كینصى

 َٓ صحیح البخارم، مسمـ مف سرتو حسنتو كساءتو سیئتو
 ّْ صحیح البخارم، مسمـ نحف أحؽ بالشؾ مف إبراىیـ 

 ِّ صحیح البخارم، مسمـ یا أبا بكر ما ظنؾ باثنیف الٌمو ثالثيما
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 ثالثًا: فيرس األعالم المترجم ليم:

 الصفحة مـالس
 ُّ ابف قیـ الجكزیة

 ْٓ أبك أسید الساعدم "مالؾ بف ربیعة"
 ّّ االندلسي. الممقب "الحرالي" أبك الحسف عمي بف أحمد بف حسف التجیبي

 ْٕ أبك الحسف عمي بف محمد بف حبیب البصرم، المعركؼ بالماكردم
 ْْ أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف عمر الخكارزمي

ٍكًجردمُّ  ٍسرى ًميٍّ بًف ميٍكسىى الخي سىٍیًف بًف عى دي بفي الحي  ِٖ أىبيك بىٍكرو البیيقي أىٍحمى
 َْ الطبرم أبك جعفر

 ُّ أبك عبد الرحمف السممي عبد اهلل بف حبیب بف ربیعة الككفي
 ٗ اإلفریقي منظكر ابف مكـر بف محمد الدیف جماؿ الفضؿ أبي

 ٗ الرازم زكریا بف فارس بف أحمد
 ِّ "الصاحب"س بف أحمد بف إدریس الممٌقب بػ إسماعیؿ بف عٌباد بف العبا

 ُُ إسماعیؿ بف عبدالرحمف بف أبي كریمة
 ِٔ األىغىرٍّ أىًبي ميٍسًمـو 

 ِّ الخمیؿ بف أحمد الفراىیدم
 َٗ زیف الدیف محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم

 ِٔ سعد بف مالؾ بف سناف بف عبید األنصارم أبك سعید الخدرم
 ْٖ سمیـ بف عنز التجیبي

 ِْ سيیؿ بف عمرك بف عبد شمس ابف عبد كد بف نصر
 ّٕ سیبكیو

 ْٔ سید قطب 
 ْٔ شياب الدیف أبك العباس الشافعي

 ّْ صالح الجمیمي
 ّٖ صالح بف إسحاؽ الجرمي النحكم

 ِْ الضحاؾ بف مزاحـ اليبللي
 ٓٔ عبادة بف الصامت

 ّْ عبد الرحمف العیسكم
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 الصفحة مـالس
 ُِٗ عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر السعدم

 ٓٔ عبد اهلل بف عمرك بف العاص
 ُُ عبد الممؾ بف عبد العزیز بف جریج

 ُّٖ عبید اهلل بف محمد عبد السبلـ المباركفكرم
 ُُ عطاء بف أبي رباح

 ُُ عطیة بف سعد بف جنادة العكفي الجدلي
 ْٖ عكرمة بف أبي جيؿ 

 ٗٗ عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم
 ُْ عمي بف محمد بف عمي الجرجاني

 ْٖ عیاش بف أبي ربیعة
 ّْ Maslowسمكما

 ّّ محمد بف أبى بكر بف أیكب بف سعد الزرعى الدمشقى " ابف القیـ"
 ُّ محمد بف ابي بكر بف سعد الزرعي

 ِّ محمد بف عمر بف الحسیف الرازم الشافعي المعركؼ بالفخر الرازم
 َُ الفیركزآبادم یعقكب بف محمد

 ٗٗ محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الخكارزمي الزمخشرم
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 .القرآن الكريم .ٔ
 الدیف كماؿ بف رحمفعبد ال الفضؿ أبك الدیف اإلسبلـ: جبلؿ لشیخ ،القرآن عموم في تقانال  .ِ

 .لبناف –بیركت  -المعرفة دار ،ـُٖٕٖ -ق ُّٖٗ ،الرابعة الطبعة ،السیكطي
عبداهلل بف عبد الرحمف الجربكع،  ،أثر اإليمان في تحصين األمة ضد  األفكار اليدامة .ّ

عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمیة، المدینة المنكرة، المممكة العربیة الناشر: 
 ـََِّػ  ىػُِّْاألكلى،  :لطبعة، االسعكدیة

القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف عمر الخكارزمي الزمخشرم، دار  أبك، أساس البالغة .ْ
 .ـُٕٗٗ ػ ىػُّٗٗ -النشر: دار الفكر 

، عمي بف أحمد الكاحدم النیسابكرم "أبك الحسف"، الناشر: دار الكتب العممیة، أسباب النزول .ٓ
 ـُُٗٗ -ىػػ ُُُْتحقیؽ: كماؿ بسیكني زغمكؿ 

الطبعة الرابعة،  ق َُْٖ ،محمد أبك شيبة ،اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير .ٙ
 .مكتبة السنة

 الجكني المختار بف محمد بف األمیف محمد ،بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء .ٚ
تحقیؽ:  ،ـُٓٗٗ - ق ُُْٓ ،بیركت ،كالنشر لمطباعة الفكر دار ،النشر دار ،الشنقیطي

 .كالدراسات البحكث مكتب
تحقیؽ: مشيكر حسف آؿ  ،تألیؼ: ابف القیـ الجكزیة ،أعالم الموقعين عن رب العالمين .ٖ

 .سمماف
 دار ،عبد اهلل أبك الزرعي أیكب بكر أبي بف محمد ،الشيطان مصائد من الميفان إغاثة .ٗ

 حامد محمد تحقیؽ ،الطبعة: الثانیة ،ـُٕٓٗ -قُّٓٗ – بیركت - المعرفة النشر: دار
 .الفقي

تحقیؽ: د. ابف تیمیة، شیخ اإلسبلـ ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .َُ
 .الریاض –الناشر : مكتبة الرشد ، ناصر عبدالكریـ العقؿ

رسالة  ،لمباحث حكمت عبداهلل نصیؼ الجمیمي ،لتزام الديني وعالقتو باألمن النفسيال  .ُُ
 .ـََُِ ،صنعاء –كمیة األداب   ،ماجستیر

الناشر: المؤسسة العربیة  ،عدلي حسف سعید ،األمن القومي العربي واسترتيجية تحقيقو .ُِ
 .ـُٕٕٗلمدراسات كالنشر 
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 دار ،البیضاكم الشیرازم محمد بف عبد اهلل السعید أبك ،التأويل وأسرار التنزيل أنوار .ُّ
 .ق ُِْْ األكلى الطبعة: الطبعة ،بیركت - العممیة الكتب النشر: دار

بكر  أبك جابر بف قادرعبد ال بف مكسى بف جابر ،الكبير العمي لكالم التفاسير أيسر .ُْ
 ُِْْ ،الطبعة الخامسة ،المنكرة المدینة ،كالحكـ العمكـ النشر: مكتبة دار ،الجزائرم

 ـََِّق
 .ـُّٗٗ ،دار الكتب العممیة ،"بف محمد بف أحمد السمرقندم "أبك المیث نصر ،بحر العموم .ُٓ
كتعمیؽ:  كتحقیؽ دراسة ،األندلسي حیاف بأبي الشيیر ،یكسؼ بف لمحمد ،المحيط البحر .ُٔ

 دار ـ،ََُِ-قُِِْ، ُط ،معرض محمد عمي الشیخ ،مكجكدعبد ال أحمد عادؿ الشیخ
 لبناف. – بیركت ،العممیة الكتب

 ،تحقیؽ: أحمد عبداهلل قرشي رسبلف ،ابف عجیبة ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد .ُٕ
 .قُُْٗ ،القاىرة ،الناشر: حسف عباس زكي

 النشر: مكتبة دار ،الفداء أبك القرشي كثیر بف عمر بف إسماعیؿ ،والنياية البداية .ٛٔ
 .بیركت –المعارؼ 

تحقیؽ: محمد أبك  ،اإلماـ محمد بف عبداهلل بف بيادر الزركشي ،البرىان في عموم القرآن .ُٗ
 .لبناف –بیركت  –دار المعرفة  ،الفضؿ إبراىیـ

دار  ،قادر المبل حكیش آؿ غازم الفراتي الدیرزكرمعبد الالشیخ العبلمة  ،بيان المعاني .َِ
 .قُِّّ ،دمشؽ –النشر: مطبعة الترقي 

 النشر: دار دار ،الزبیدم الحسیني مرتضى محمد ،القاموس جواىر من العروس تاج .ٕٔ
 .المحققیف مف تحقیؽ: مجمكعة ،اليدایة

 – كالتكزیع لمنشر سحنكف النشر: دار دار ،عاشكر بف الطاىر محمد ،والتنوير التحرير .ِِ
 .ـُٕٗٗ ،تكنس

دار النشر:  ،فراج الصاعدمرازؽ بف عبد ال ،كأثره في بناء المعجـ ،تداخل األصول المغوية .ِّ
-ق ُِِْالطبعة األكلى  ،الجامعة اإلسبلمیة بالمدینة المنكرة ،عمادة البحث العممي

 .ـََِِ
، بیركت ،العربي الكتاب النشر: دار دار ،الجرجاني عمي بف محمد بف عمي ،التعريفات .ٕٗ

 األبیارم تحقیؽ: إبراىیـ ،الطبعة: األكلى ق،َُْٓ
 .العممیة الكتب النشر: دار دار ،الشربیني أحمد بف محمد ،المنير السراج تفسير .ٕ٘
دار  ،تحقیؽ سید عمراف ،رحمف األزدم السمميعبد ال" أبي حقائق التفسيرتفسیر السممي " .ِٔ

 .ـََُِالكتب العممیة 
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والصحابة  -صمى اهلل عميو وسمم -تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول اهلل  .ِٕ
نزار  مكتبة ،محمد بف إدریس الرازم ابف أبي حاتـ رحمف بفعبد التألیؼ: ، والتابعين

 ـ.ُٕٗٗ – قُُْٕ: الطبعة األكلى ،الریاض ،مصطفى الباز
 النشر: دار دار ،الفداء أبك الدمشقي كثیر بف عمر بف إسماعیؿ ،العظيم القرآن تفسير .ٕٛ

 ه.َُُْ ت،بیرك  – الفكر
دار الكتب  ،ىكازف القشیرمكریـ بف عبد الأبك القاسـ " لطائف اإلشاراتتفسیر القشیرم " .ِٗ

 .ـَََِ ،العممیة
 ،تحقیؽ: مكتب الدراسات كالبحكث العربیة كاإلسبلمیة ،ابف القیـ الجكزیة ،التفسير القيم .َّ

 .قَُُْ ،بیركت ،دار كمكتبة اليبلؿ
 لبناف. - بیركت - الفكر النشر: دار دار ،المراغي مصطفى أحمد ،المراغي تفسير .ُّ
الطبعة:  ،لبناف - بیركت - المعرفة النشر: دار دار ،رضا رشید محمد ،المنار تفسير .ِّ

 .الثانیة الطبعة
 الفكر دار ،الزحیمي كىبة الدكتكر لؤلستاذ – والمنيج والشريعة العقيدة في المنير التفسير .ّّ

 ـ-1998 ق 1418 سنة 1 طبعة ،سكریا – دمشؽ ،الفكر دار ،لبناف – بیركت المعاصر
 االستقبلؿ مطبعة ،ـُٖٔٗ-ق ُّٖٖ ،ْط ،حجازم محمكد محمد ،الواضح التفسير .ّْ

 الكبرل.
 ـُٖٔٗبیركت  -دار النشر: دار األضكاء ،الشریؼ الرضى ،تمخيص البيان .ّٓ
، العربي التراث إحیاء النشر: دار دار ،األزىرم أحمد بف محمد منصكر أبك ،المغة تيذيب .ٖٙ

 .مرعب عكض تحقیؽ: محمد ،الطبعة: األكلى ،ـ ََُِ، بیركت
 الفكر النشر: دار دار ،المناكم رؤكؼعبد ال محمد ،التعاريف ميمات عمى التوقيف .ّٕ

محمد تحقیؽ: د.  ،الطبعة األكلى ،َُُْ – دمشؽ ،بیركت - الفكر دار ،المعاصر
 .رضكاف الدایة

النشر:  دار ،السعدم ناصر بف رحمفعبد ال ،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير .ٖٛ
 .عثیمیف تحقیؽ: ابف ،ـَََِ -قُُِْ ،بیركت ،الرسالة مؤسسة

 ،جعفر أبك الطبرم خالد بف یزید بف جریر بف محمد ،القرآن آي تأويل عن البيان جامع .ٜٖ
 .بیركت ،الفكر النشر: دار دار

دار النشر:  ،السممي الترمذم عیسى أبك عیسى بف محمد ،الترمذي سنن الصحيح الجامع .َْ
 .كآخركف شاكر محمد تحقیؽ: أحمد ،بیركت ،العربي التراث إحیاء دار

 النشر: دار دار ،القرطبي األنصارم أحمد بف محمد عبد اهلل أبك ،القرآن ألحكام الجامع .ٔٗ
 .القاىرة – الشعب
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 دار ،الثعالبي مخمكؼ بف محمد بف رحمفعبد ال ،القرآن تفسير في الحسان الجواىر .ٕٗ
 .قُُْٔ األكلى الطبعة: الطبعة ،بیركت - العممیة الكتب النشر: دار

أحمد بف محمد بف عمر شياب الدیف الخفاجي  ،حاشية الشياب عمى تفسير البيضاوي .ّْ
 .بیركت –دار النشر: دار صادر  ،المصرم الحنفي

دار  ،أحمد بف الحسیف البیيقي أبك بكر ،دلئل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة .ْْ
 .ـُٖٖٗ ،قَُْٖ ،الطبعة األكلى ،الكتب العممیة

، أبك عبداهلل محمد بف ادریس الشافعي، الناشر: شركة دار األرقـ بف اإلمام الشافعي ديوان .ْٓ
 لبناف   –بیركت  –أبي األرقـ لمطباعة كالنشر كالتكزیع 

 ،المطبعة العثمانیة ،إسماعیؿ حقي الخمكتي البركسكم، روح البيان في تفسير القرآن .ْٔ
 .قُُّْ –ـ ََُِ

الخمكتي  الحنفي مصطفى بف حقي إسماعیؿ الشیخ تألیؼ ،القرآن تفسير في البيان روح .ْٕ
حسف  عبدالمطیؼ أحادیثو كخرج كصححو ضبطو ،ق 1128سنة المتكفى البركسكم

 لبناف. – بیركت ،العممیة الكتب دار ،بیضكف عمي محمد منشكرات ،عبدالرحمف
الدیف  شياب الفضؿ أبي لمعبلمة ،المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح .ْٖ

 ،الفكر دار ،العرب حسیف محمد صححو ،ق 127ت ،البغدادم األلكسي محمكد السید
 لبناف. - بیركت

 النشر: المكتب دار ،الجكزم محمد بف عمي بف رحمفعبد ال ،التفسير عمم في المسير زاد .ْٗ
 .الطبعة الثالثة ،َُْْ – بیركت - اإلسبلمي

دار النشر:  ،عبد اهلل أبك الزرعي أیكب بكر أبي بف محمد ،العباد خير ىدي في المعاد زاد .َٓ
الطبعة:  ،ـُٖٔٗ -َُْٕ الككیت – بیركت - اإلسبلمیة المنار مكتبة - الرسالة مؤسسة
 قادر األرناؤكطعبد ال - األرناؤكط تحقیؽ: شعیب ،عشر الرابعة

 .ُٖٓٗاإلسكندریة  ،دار الفكر ،رحمف العیسكمعبد ال ،سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية .ُٓ
العز  أبي بف محمد بف عمي بف عمي القاضي اإلماـ تألیؼ ،الطحاوية العقيدة شرح .ِٓ

بف  عبداهلل الدكتكر لو كقدـ أحادیثو كخرج عمیو كعمؽ حققو ،ق752 ت ،الدمشقي
 .ـََُِ-ق 1423 الثانیة الطبعة ،الرسالة مؤسسة ،األرنؤكط شعیب ،التركي عبدالمحسف

الناشر: مكتبة  ،حمیـ بف تیمیة الحراني أبك العباسعبد الأحمد  ،شرح العمدة في الفقو .ّٓ
 تحقیؽ د. سعكد صالح العطیشاف ،الطبعة األكلى ،الریاض –العبیكاف 

دار النشر: دار العمـ  ،غفكر عطارعبد التحقیؽ: أحمد  ،لمجكىرم ،الصحاح في المغة .ْٓ
 ـَُٗٗ ،الطبعة الرابعة ،لممبلییف
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 -ق ُُْٗالبخارم،  إسماعیؿ بف محمد عبد اهلل أبي الحافظ ، لئلماـالبخاري صحيح .٘٘
 لمنشر. الدكلیة األفكار ـ، بیتُٖٗٗ

 النشر: دار إحیاء دار ،النیسابكرم القشیرم الحسیف أبك الحجاج بف مسمـ ،مسمم صحيح .ٙ٘
 .باقيعبد ال فؤاد تحقیؽ: محمد ،بیركت ،العرب التراث

تحقیؽ  ،المنذرم زكي الدیفقكم عبد العظیـ بف عبد ال ،صحيح وضعيف الترغيب والترىيب .ٕٓ
 .ـَََِ-ق ُُِْمكتبة دار المعارؼ  ،محمد ناصر الدیف األلباني

 ،محمد بف أبي بكر بف أیكب بف القیـ الجكزیة ،الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة .ٖٓ
 .قَُْٖ ،دار العاصمة ،تحقیؽ عمي بف محمد الدخیؿ اهلل

رسالة ماجستیر الباحث عسراف جياد  الطالبي،عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط  .ٗٓ
 .ـََِٓجامعة نایؼ العربیة لمعمكـ األمنیة.  ،الریاض ،كمیة العمكـ اإلجتماعیة ،العنزم

 .ـُّٖٗ ،بیركت –الدار الجامعیة  ،خالؽ أحمدعبد ال ،عمم النفس العام .َٔ
إبراىیـ  ،تحقیؽ د. ميدم المخزكمي ،رحمف الخمیؿ بف أحمد الفراىیدمعبد الأبى  ،العين .ُٔ

 .دار كمكتبة اليبلؿ ،السامرائي
 محمد بف عمي بف محمد ،التفسير عمم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح .ِٔ

 .بیركت – الفكر النشر: دار دار ،الشككاني
 القاىرة. -المكتب المصرم الحدیث، حمید كشؾعبد الالشیخ  ،في رحاب التقسير .ّٔ
 الطبعة: الطبعة الثانیة ،بیركت - الشركؽ النشر: دار دار ،قطب سید ،القرآن ظالل في .ْٔ

 .قُُْٖ
 بیركت ،الرسالة النشر: مؤسسة دار ،آبادم الفیركز یعقكب بف محمد ،المحيط القاموس .٘ٙ
 –بیركت ، دار الندكة الجدیدة ،محمد الطیب النجار ،القول المبين في سيرة سيد المرسمين .ٔٔ

 .لبناف
 ،جامعة أـ القرل ،مجمة كمیة التربیة ،سبلـ فاركؽعبد ال ،وعالقتيا باألمن النفسيالقيم  .ٕٔ

 .ـَُٗٗ ،العدد الرابع
 بف عمر محمكد القاسـ أبك ،التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف .ٖٔ

 رزاؽعبد التحقیؽ:  ،بیركت - العربي التراث إحیاء النشر: دار دار ،الخكارزمي الزمخشرم
 .الميدم

تحقیؽ ابف عاشكر أبك محمد  ،أحمد أبك إسحاؽ الثعمبي ،"تفسير الثعمبيالكشؼ كالبیاف " .ٗٔ
 .ََِِ-ُِِْ ،دار إحیاء التراث العربي ،نظیر الساعدم –

، الیمف ،المدرم، إماـ كخطیب مسجد اإلیمافأمیر بف محمد  ،كيف تكون مستجاب الدعوة .َٕ
 ـََُِق ػُُِْاألكلى، الناشر: دار اإلیماف، الطبعة 
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 الشيیر البغدادم إبراىیـ بف محمد بف عمي الدیف عبلء ،التنزيل معاني في التأويل لباب .ُٕ
 ـ.ُٕٗٗ قُّٗٗ - لبناف / بیركت ،الفكر النشر: دار دار ،بالخازف

د. محمد  عمیو كعمؽ حققو ،ق 911 ت السیكطي لئلماـ ،النزول أسباب في النقول لباب .ِٕ
 األكلى. الطبعة ،التقكل دار ،الشریعة قسـ ،العمكـ دار كمیة ،تامر محمد

 دار ،الحنبمي الدمشقي عادؿ ابف عمي بف عمر حفص أبك ،الكتاب عموم في المباب .ٖٚ
 ،الطبعة: األكلى ،ـُٖٗٗ - قُُْٗ - لبناف/ بیركت - العممیة الكتب النشر: دار

 .معكض محمد عمي كالشیخ مكجكدعبد ال أحمد عادؿ تحقیؽ: الشیخ
 ،صادر النشر: دار دار ،المصرم األفریقي منظكر بف مكـر بف محمد ،العرب لسان .ٗٚ

 .الطبعة: األكلى ،بیركت
، الناشر: اليیئة المصریة العامة لمكتاب، عبد الكریـ بف ىكازف القشیرل، لطائف اإلشارات .ٕٓ

 .ـََُِػ  قَُِْالطبعة األكلى 
مجمة دكریة تصدر عف  ،الرئاسة العامة لمبحكث العممیة كاإلفتاء ،مجمة البحوث اإلسالمية .ٕٔ

 .الریاض –الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممیة 
 ـ ََِٔاصدار عاـ  –ات اإلسبلمیة سمسمة الدراس ،غزة –اإلسالمية  مجمة الجامعة .ٕٕ

 .یة األمنیة في ضكء القرآف الكریـالترب
 عطیة بف غالب بف حؽعبد ال محمد أبك ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر .ٖٕ

 ،األكلى الطبعة ،ـُّٗٗ - قُُّْ - لبناف - العممیة الكتب النشر: دار دار ،األندلسي
 .محمد شافيعبد ال سبلـعبد التحقیؽ: 

 بف أحمد بف العباس بف عباد ابف إسماعیؿ القاسـ أبك الكافي الصاحب ،المغة في المحيط .ٜٚ
 ـ، ُْٗٗ-ق ُُْْ - لبناف/ بیركت - الكتب النشر: عالـ دار ،الطالقاني إدریس

 .یاسیف آؿ حسف محمد تحقیؽ: الشیخ ،الطبعة: األكلى
 - لبناف النشر: مكتبة دار ،الرازم عبدالقادر بف بكر أبي بف محمد ،الصحاح مختار .َٖ

 خاطر تحقیؽ: محمكد ،جدیدة الطبعة: طبعة ،ـُٓٗٗ-ق 1415  بیركت – ناشركف
ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج .ٔٛ  أبك الزرعي أیكب بكر أبي بف محمد ،نستعين وا 

 ،الطبعة: الثانیة  ،ُّٕٗ – ُّّٗ ،بیركت ،العربي الكتاب النشر: دار دار ،عبد اهلل
 .الفقي حامد تحقیؽ: محمد

سبلـ عبد الابك الحسف عبید اهلل بف محمد بف  ،مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ِٖ
الطبعة الثالثة  ،الناشر: إدارة البحكث العممیة لمدعكة كاإلفتاء ،المباركفكرمالرحماني 

 ـُْٖٗ –ق َُْْ
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 النشر: مؤسسة دار ،الشیباني عبداهلل أبك حنبؿ بف أحمد ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند .ّٖ
 .مصر، قرطبة

 ،البغكم الفراء ،مسعكد بف الحسیف محمد أبي تألیؼ ،والتأويل التفسير في التنزيل معالم .ْٖ
 كالتكزیع. كالنشر لمطباعة الفكر دار ،ـُِٗٗ -ق ُُِْ

المغة  تحقیؽ: مجمع ،الدعكة النشر: دار دار ،كغیره مصطفى إبراىیـ ،الوسيط المعجم .٘ٛ
 .العربیة

 ،الجیؿ النشر: دار دار ،زكریا بف فارس بف أحمد الحسیف أبي ،المغة مقاييس معجم .ٙٛ
 .ىاركف محمد سبلـعبد التحقیؽ:  ،الطبعة: الثانیة ،ـُٗٗٗ - قَُِْ، لبناف  :بیركت

 –، أبكیكسؼ یعقكب بف سفیاف الفسكم، الناشر: مؤسسة الرسالة المعرفة والتاريخ .ٕٖ
 ـ.ُُٖٗق ػ َُُْبیركت، 

 الكتب النشر: دار دار ،الشافعي الرازم التمیمي عمر بف محمد الدیف فخر ،الغيب مفاتيح .ٛٛ
 .الطبعة: األكلى ،ـَََِ - قُُِْ ،بیركت – العممیة

عماف  ،ـُٗٗٗ ،الناشر: مكتبة الرائد ،محمد نكر الدیف شحادة ،ستخبارية قرآنيةامفاىيم  .ٖٗ
 .األردف –

 أبك األصفياني بالراغب المعركؼ المفضؿ بف محمد بف الحسیف ،القرآن ألفاظ مفردات .ٜٓ
 .بیركت ،الفكر النشر: دار دار ،القاسـ

الطبعة  ،الناشر: دار الساقي ،د. جكاد عمى المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، .ُٗ
 .ـََُِ ،قُِِْ ،الرابعة

 .ـُٖٖٗ-قَُْٖ ،دار الكتب العممیة ،عبداهلل األنصارم اليركم ،منازل السائرين .ِٗ
الناشر: المؤسسة  ،تحقیؽ: مجمكعة مف المؤلفیف ،كىاب الكیاليعبد ال ،موسوعة السياسة .ّٗ

 .ـُٖٓٗ ،العربیة لمدراسات كالنشر
 -قُُِْ ّط ،الككیت - اإلسبلمیة كالشئكف األكقاؼ كزارة ،الفقيية الموسوعة .ْٗ

 .الككیت، طباعة ذات السبلسؿ ،ـُِٗٗ
 .www.qaradawi.netعمى الشبكة العنكبكتیة،  موقع اإلمام القرضاوي .ٓٗ
رحمف بف الجكزم جماؿ الدیف أبك عبد ال ،نزىة األعين النواظر في عمم الوجوه والنظائر .ٔٗ

 .ـُٕٖٗ –ق َُْٕ ،مؤسسة الرسالة ،كریـ كاظـ الراضيعبد التحقیؽ: محمد  ،الفرج
 ،عمر البقاعي بف إبراىیـ الحسف أبي الدیف برىاف ،والسور اآليات تناسب في الدرر نظم .ٜٚ

 غالب رزاؽعبد التحقیؽ:  ،ـُٓٗٗ - قُُْٓ ،بیركت ،العممیة الكتب النشر: دار دار
 .الميدم
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 ،الماكردم البصرم حبیب بف محمد بف عمي الحسف أبك، الماوردي تفسير، والعيون النكت .ٖٗ
عبد  بف مقصكدعبد الابف  تحقیؽ: السید ،لبناف/ بیركت – العممیة الكتب النشر: دار دار

 .رحیـال
محمكد محمد  –تحقیؽ: أحمد الزاكم  ،ابف األثیر ،النياية في غريب الحديث واألثر .ٗٗ

 ـ.ُٕٗٗ- ُّٗٗ ،بیركت -المكتبة العممیة ،الطناحي
 ،مصر - القاىرة - الرسالة النشر: مؤسسة دار ،طنطاكم سید ،التفسير في الوسيط .ََُ

 .قَُْٔ الثانیة الطبعة: الطبعة
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 :فيرس الموضوعات :خامساً 
 ..........................................أ.......صفحة البسممة ......................................

 ....................................................................ب......قرآنیػة ................آیػة 

 ج  .................................................................................................. شكر كتقدیر

 ُ .................................................................................................... تقدیـ:

نىظىاًئريىىا ًفٍي القيٍرآًف الكىًرٍیـ: دراسة مكضكعیة. ًكینىةي كى  ُ ....................................................... الس 

 ِ .............................................................................. أسباب اختیار ىذا المكضكع:

 ِ ............................................................................................ أىداؼ البحث:

 ِ ......................................................................................... الدراسات السابقة:

 ِ ............................................................................................. منيج البحث:

 ّ ............................................................................................ طریقة البحث:

 ٖ .................................................. الفصؿ األكؿ: السكینة  مفيكميا، كركدىا، اشتقاقاتيا، مكاطنيا

 ٗ .............................................................................. المبحث األكؿ: مفيـك السكینة

 ٗ .................................................................................... ككركده في القرآف الكریـ

 َُ .......................................................... األكؿ: تعریؼ السكینة لغة كاصطبلحان  المطمب

 َُ ............................................................................ أكالن: تعریؼ السكینة في المغة:

 ُِ ..................................................................... ثانیان: تعریؼ السكینة في االصطبلح:

 ُٓ ....................................................... العبلقة بیف المعاني المغكیة كاالصطبلحیة  لمسكینة:

 ُٔ .................................................... كاشتقاقاتياالمطمب الثاني: السكینة في القرآف الكریـ  

 ُٗ ............................................................................. المبحث الثاني: أنكاع السكینة

 َِ ............................................. المطمب األكؿ: سكینة بني إسرائیؿ التي أعطكىا في التابكت
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 ُِ ................................................................... الفكائد المستفادة مف آیة تابكت السكینة:

 ُِ ......................................................................... عمى ماذا یحتكم تابكت السكینة؟

 ِِ ....................................... المطمب الثاني: السكینة التي أنزليا اهلل عمى قمب الرسؿ كالمؤمنیف

 ِِ ......................................................................................... مكاطف السكینیة:

 ِِ ............................................ في غار ثكر: -سبحانو كتعالى  -أكأل: السكینة التي أنزليا اهلل 
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 الرسالة ممخص

كنظائرىا في القرآف الكریـ ، كتمت  السكینة بمكضكع عنكانيا مف كاضح ىك كما الدراسة ىذه تتعمؽ
 معالجة ذلؾ مف خبلؿ عدة محاكر:

عبلقة التي تربط بیف ىذه تكضیح ال ثـ ، ونظائرىالمسكينة  والصطالحي المغوي المعنى بيان : أولً 
 ، كذلؾ بمثابة مدخؿ لممكضكع.المعاني

ؾ إلعطاء صكرة شاممة حكؿ ، كذلعرض لمواطن تنزل السكينة عمى المؤمنين ثانيًا:     
، كیتمثؿ ىذا العرض في بیاف المكاطف كالكقائع التي نزلت فیيا السكینة عمى المؤمنیف، المكضكع

كذلؾ مثؿ تنزليا عمى الرسكؿ صمى اهلل عمیو كسمـ كصاحبو أبك بكر في غار ثكر،  كتنٌزليا في 
 صمح الحدیبیة، كفي غزكة حنیف، كنزكليا عمى مجالس الذكر كالعمـ، كغیر ذلؾ مف األحداث. 

حیث ركزت الدراسة عمى خمسة أنكاع لمسكینة، كرد ذكرىا  ،ألنواع السكينة تفصيمي : عرضثالثاً 
 في القرآف الكریـ كالسنة النبكیة.

السكینة  ، كالثالث:السكینة التي تنزؿ حاؿ الصبلةأكليا: السكینة التي تككف حاؿ الحج، كالثاني:
، كالخامس:السكینة التي القیاـ بالعبكدیة عندالتي تنزؿ السكینة ، كالرابع: التي تنزؿ حاؿ نزكؿ القرآف

 تنزؿ في الجياد.

حیث ركزت الدراسة عمى أبرز أسباب تنزؿ السكینة عمى بيان أسباب تنزل السكينة، رابعًا:
 قمكب المؤمنیف ، كبینت الدراسة خبلؿ ىذا المحكر أف ىناؾ تسعة أسباب لمسكینة. 

، كقد بینت الدراسة خبلؿ ىذا المحكر العدید مف الفكائد خامسًا: بيان فوائد وأثر السكينة
 لمسكینة، أبرزىا رضى اهلل تعالى عف العبد ،كتثبیت قمكب المؤمنیف في المكاقؼ العصیبة. 

 .بها خرج التى والتوصيات إليها توصل التى النتائج الباحث قدم ثم
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ABSTRACT 

The study title reflects its main contents which is tranquillity (Sakeena) and 

its counterparts in the Holy Quran. This has been discussed throughout the 

followings: 

1. The linguistic and idiomatic meaning for tranquillity and its 

counterparts: including defining the relationship connecting these 

terms together as an introduction to the main topic. 

2. Highlighting where tranquillity descends on Muslim Believers: to 

provide a comprehensive pictures of the topic. This highlight shows 

where and why in the Holy Quran tranquillity descended on Muslim 

Believers, such as descending upon the prophet Muhammed (Peace be 

upon him) and his companion Abu Baker in Thoor cave (Ghar Thoor), 

Al-Hudaibeia Truce, and Hunain Foray in addition to Al-Zikr and 

Islam Studying gatherings and others.  

3. A detailed description of tranquillity types: This study focused on 

five different types of tranquillity that were mentioned in the Holy 

Quran and the Biography of the Prophet (PBUH). These types are: 

tranquillity at the pilgrimage (Al-Hajj), tranquillity at praying, 

tranquillity while the Quran is descending, tranquillity while 

worshiping, and tranquillity while at al-Jihad.  

4. Presenting reasons behind descending tranquillity: The study 

highlighted the main nine reasons behind the descending of 

tranquillity in the hearts of Muslim Believers. 

5. Illustrating the benefits and impacts of tranquillity: The study 

showed in this part several benefits of the tranquillity including 

Allah’s content upon his slave and reinforcing the hearts of Muslim 

Believers at the time of hardship. 

 

The researcher eventually presented his results, and recommendations 

 


